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 الوحدة األولى
  التفكير العممي، المعرفة، ومميزات العمم

 
 1- تعريف العمم وأىميتو:

كتطكرىا، كىك السبيل لفيـ الظكاىر التي يعد العمـ الركيزة األساسية لتقدـ الشعكب 
قية تحيط بنا،  سكاء كانت طبيعية أك اجتماعية، فيك مف يمكننا مف إعطاء تفسيرات منط

يجابياتيا كتجنب سمبياتيا، كتعطينا مفاتيح مكاجية كافة اليا، تسمح لنا االستفادة مف 
 .إلنسانية بكل شمكليتياالمعرفة ا المشاكل التي تعترض طريقنا في الحياة فيك بحق مدخل

كلك لـ تكف لمعمـ كل ىذه األىمية ما كاف هللا في شريعتنا اإلسبلمية يحث عميو 
فأكؿ آية نزلت كانت قكلو تعالى :"اقرأ باسـ ربؾ الذؼ خمق* خمق اإلنساف مف عمق * 

 1اقرأ كربؾ األكـر *الذؼ عمـ بالقمـ *عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ" . 
تماـ بالعمـ كاألخذ بأسبابو، لتجسيد فكرة التمكيف في فيي دعكة صريحة لبلى

األرض، التي أرادىا هللا بمشيئتو أف تككف ضمف رسالة اإلنساف عمييا، كل ذلؾ لتحقيق 
 الغاية مف كجكد ق، كىي اإلخبلص في عبكديتو هلل .

كاختمفت بتعدد زكايا معالجة  ،لقد تعددت التعريفات الممنكحة لمعمـ كمفاىيمو
  :ف لو كباختبلؼ كجيات نظرىـ لمكضكع العمـ كطبيعتو كيمكف جمعيا فيالباحثي

  التعريف المغوي: - أ
ـَ الشيء عرفو،  ، َك َعِم ـَ تؤكد القكاميس العربية أف  العمـ لغة ىك  مصدر لكممة َعِم

 عمـ الشيء عمما، عرفو كرجل عبلمة أؼ عالـ جدا.
 Systematized)منسقة فقد عرؼ العمـ بأنو المعرفة ال 2أما قامكس )كيبستر(

Knowledge)   التي تنشأ عف المبلحظة كالدراسة كالتجريب، كالتي تتـ بغرض تحديد
                                                 

 5 -1سورة العمق، اآليات من  1
 ، نقال عن 19، ص1994أحمد بدر، أصول البحث العممي ومناىجو، المكتبة األكاديمية،  2

Webster 's New Twentieth Century Dictionary of English Language, 1960, p, 1622. 
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خصكصا  ،طبيعة أك أسس أك أصكؿ ما تتـ دراستو إنو فرع مف فركع المعرفة أك الدراسة
ذلؾ الفرع المتعمق بتنسيق كترسيخ الحقائق كالمبادغ كالمناىج بكاسطة التجارب 

 كالفركض.
رؼ قامكس أكسفكرد المختصر العمـ بأنو "ىك ذلؾ الفرع مف الدراسة الذؼ يتعمق كيع

بجسد مترابط مف الحقائق الثابتة المصنفة، كالتي تحكميا قكانيف عامة، كتحتكؼ عمى 
 1طرؽ كمناىج مكثكؽ بيا، الكتشاؼ الحقائق الجديدة في نطاؽ ىذه الدراسة.

 التعريف االصطالحي:  - ب

لمنتظمة المنسقة كالتي تبدأ بالمبلحظة كالدراسة كالتجربة كتصل "العمـ ىك المعرفة ا
إلى كضع أطر  لما يتـ دراستو كتجربتو" كىناؾ تعريف آخر: "ىك أف العمـ يعد نكعا مف 
أنكاع المعرفة، ييتـ بتجديد الحقائق كالمناىج كخطكات الدراسة كيتـ ذلؾ مف خبلؿ 

 2الفركض كالتجارب" . 

"إف العمـ ىك مجمكعة الخبرات اإلنسانية التي تجعل  كجاء في تعريفو أيضا:
 3اإلنساف قادرا عمى التقدير أك إف العمـ ىك فيـ ظاىرات الككف، أسبابيا كآثارىا".

كما يؤكد العمماء عمى أف العمـ ىك "سمسمة مترابطة مف الحقائق كالمعارؼ التي 
ق كتفسير الظكاىر تحكميا قكانيف محددة كطرؽ كمناىج تيدؼ إلى الكصكؿ إلى حقائ

 . المكجكدة في الككف"

"الدراسة المكضكعية المنظمة لمظكاىر المختمفة  ينظر لمعمـ عمى أنوكتعريف آخر 
"العمـ أيضا يمثل  ،سكاء ظكاىر طبيعية أك اجتماعية كالسعي عمى تككيف بناء مكضكعي"

 1أسمكبا أك منيجا يسمكو العمماء الفيـ الظكاىر المختمفة كتفسيرىا".
                                                 

 نقبل عف   19، ص1994، المكتبة األكاديمية، أصول البحث العممي ومناىجو أحمد بدر، 1
- Shorter, Oxford English Dictionanry,p. 1806 . 
  6، طيبة أكاديمي، د.س، صأساسيات التفكير المنطقي و البحث العممينجبلء، دمحم ابراىيـ بكر، 2
، لبناف، دار الفكر المعاصر، دمشق، 1، طالبحث العممي أساسياتو النظرية وممارستو العمميةرجاء كحيد دكيدرؼ، 3

 22، ص2000دار الفكر، 
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قد حددت التعريفات المذككرة آنفا مفيـك العمـ مف خبلؿ منياجو الذؼ يرتكز عمى ل
جراء التجارب (Observation)كالمبلحظة  (Hypotheses) دعائـ أساسية كالفرض   (كا 

(Experiments. 

بأنو: "مجمكعة منسجمة مف المعارؼ المتعمقة ببعض فئات أيضا العمـ ؼ كما يعرّ 
 2منتجة طبقا لمنيج كطريقة خاصيف ألؼ بحث".الظكاىر أك المكاضيع ال

"بأنو مجمكعة مف المبادغ كالقكانيف كالنظريات التي يتـ التكصل إلييا كعّرؼ
باستخداـ المنيج العممي لمبحث". كييدؼ اإلنساف بصفة عامة مف استخداـ العمـ إلى فيـ 

ىذه الظكاىر مف خبلؿ الربط بيف القكانيف التي تحكـ  ،كتفسير الظكاىر المحيطة بو
 3كتفسير العبلقات التي تربط بينيا".

مقدرة عمى ربط ىك الك ككما نبلحع المفيكماف السابقاف ليما مضمكف مشترؾ 
 .األسباب بالمسببات

مجمكعة مف المعارؼ اإلنسانية، التي نجد "ىك كمف التعريفات المقدمة لمفيكـ العمـ 
أف تساعد عمى صراعو في معركة  مف شأنيا أف تساعد عمى زيادة رفاىية اإلنساف، أك

أف كممة  (Harcourt Brown)تنازع البقاء، كبقاء األصمح ، كيرػ "ىارككرت براكف" 
تركيبة فكرية كليست مجمكعة مف العبارات التي ينطق بيا اإلنساف ليثبت  (Science)العمـ

عنى ما يراه مف خبلؿ تطكرات، يظف أنيا تؤيد كجية نظر ما، أؼ أنو يقصد بالعمـ م
 4(Intellectuel Révolution).محددا يتمثل في ثكرة فكرية 

                                                                                                                                                    
 7، صالمرجع السابقنجبلء، دمحم ابراىيـ بكر،  1

، 2004الجزائر، دار القصبة لمنشر،  منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية تدريبات عممية،مكريس أنجرس،  2
 . 30ص

 7ص المرجع السابق، 3
 22، نقبل عف، صمرجع سابقرجاء كحيد دكيدرؼ،  4

Brown, H. The renaissance and historians of Science Studies in the renaissance”. Vol 
VII. 1960  
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كل مجمكعة مف الظاىرات .أما "كارؿ بيرسكف" فيرػ أف ميداف العمـ غير محدد..
الطبيعية، كل طكر مف أطكار الحياة االجتماعية، كل مرحمة مف مراحل التطكر القديـ أك 

 1الحديث ... كل ذلؾ يعتبر  مادة لمعمـ".

ىربرت بترفيمد" أف العمـ طكر جديد مف المعرفة كاتجاه فكرؼ جديد، “ؤرخ كيرػ الم
استكجب البحث في أسسو، فضبل عف أنو استكجب دراسات جديدة كمناىج مبتكرة 
لمعالجة ظاىرات المجتمع كمشكبلتو، كلعل أكثر ما يشّدد عميو بترفيمد في تصكره لمعمـ 

ميداف العمـ نفسو، كفي تشكيل كا عادة  ىك حدكث ثكرة عممية أكيدة كتغيرات جذرية في
 2تشكيل الحياة االجتماعية.

لة عف المعرفة المصنفة كالعمـ كما يعرفو "ت. لينيف سميث" ىك مصطمح يستخدـ لمدال
الميارات  كل عف النظرية، يختمف المعرفة مف "نكع WOLFحسب كالمنظمة". كىك 

 .العممي" المنيج تطبيق مف صتستخم التي كالمبادغ لمحقائق تحصيل أنو في العقمية
 العمـ حينبل  لمفيـك تعريفيـ في Goode and Hott "ىكت" مف "جكد" ك كل كيتفق
 3.كالمنسقة" المصنفة المعرفة ىك العمـ بأف يكضحاف بينو كبيف المعرفة، حيث يفرقكف 

إف اختبلؼ تعريف الباحثيف لمفيـك العمـ انعكس أيضا عمى نظرتيـ لكظائف العمـ، 
مف يعتقد أف دكره يكمف في تحسيف األمكر كتقدـ اإلنساف، فكظيفة العمـ كفق ىذه  فمنيـ

النظرية ىي االكتشاؼ كالتكصل إلى الحقائق كدفع المعرفة إلى األماـ، كنظرة ثانية تعتقد 
أف كظيفة العمـ تمتد إلى معرفة القكانيف العامة التي تتحكـ في سمكؾ الكائنات التي ييتـ 

الربط بيف ىذه القكانيف كتنظيـ المعرفة لمكصكؿ إلى التنبؤ بحدكث الكقائع العمـ بيا، ثـ 
 في حاؿ تكفر ذات الشركط.

                                                 
 نقبل عف   19ص مرجع سابق، أحمد بدر، 1

Pearson, Karl. Grammer of Science. 2nd ed., 1900 
 22، صالمرجع السابقرجاء كحيد دكيدرؼ،  2
 12 ص ، 2003كالتكزيع،مصر، لمنشر الفجر دار  اىرة،الق ،2ط ،اإلعالمية البحوث أساسيات حجاب، منير دمحم 3
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ميما اختمفت الرؤػ بخصكص كظائف العمـ لكف المؤكد أف اإلنساف يستخدـ العمـ 
 لتحقيق الغايات التالية:

كـ العمـ حتى تسيل دراسة الظكاىر يق Classificationتصنيف الظكاىر كالمشكبلت: -1
 بتصنيفيا بناء عمى خصائص تركيبتيا ك القكاسـ المشتركة التي تجمع بينيا.

إف العمـ كفيل بتفسير ما يحدث مف ظكاىر Description :كصف الظكاىر كفيميا-2
طبيعية كمشكبلت اجتماعية تترتب عنيا، فيجد ليا الحمكؿ المناسبة، فمشكمة الفيضانات 

ء أماـ األكدية كطرؽ بناء السدكد كطريقة صناعة قنكات مثبل أدت إلى سياسة منع البنا
الصرؼ كغيرىا، كالزالزؿ دفعت بالعمماء إلى تغيير أسمكب العمارة ليستجيب كمعايير 

 البناء ضد الزالزؿ كىكذا.

 Explanationتفسير كتعميـ نتائج الدراسة: -3

 Controlالتحكـ في الظكاىر كالمشكبلت المختمفة -4

 Predictionالظكاىر المشابية مستقببل:  التنبؤ بحدكث-5

 لعمم:ا أىداف-2
ييدؼ اإلنساف باستخدامو لمعمـ إلى تفسير الظكاىر المحيطة بو، أؼ أال يقتصر 

بل إلى تقديـ  ،دكر العمـ عمى مجرد كصف الظكاىر )الشمس تشرؽ السماء تمطر... الخ(
لعمـ إلى صياغة التعميمات.. التفسير العممي ليا ككيفية حدكثيا كأسبابيا.. كما ييدؼ ا
بل أف يتسع مدػ ىذا التفسير  ،أؼ أف شرح الظاىرة كتفسيرىا يجب أال يككف شرحا جزئيا

 ليعمـ كيشمل أكبر عدد مف الظكاىر المماثمة. 
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ىذا كيذىب العديد مف فبلسفة العمـ إلى أف كظيفة العمـ ىي كضع القكانيف العامة، 
ألحداث المتفرقة، فضبل عف إمكانية كضع التنبكءات التي تمكننا مف ربط معارفنا عف ا

 1عف األحداث التي لـ نعرفيا بعد. المكثكؽ بيا

ذا كانت ظكاىر العمـك الطبيعية تخضع لمتحكـ لمقول ويستطرد الدكتور أحمد بدر  كا 
كالتطكيع عف طريق المبلحظة كالتصميمات القكية لمتجربة، فيناؾ القميل مف الظكاىر 

 2النسانية القابمة لمثل ىذا التطكيع.االجتماعية كا

كبالتالي فيقاؿ عادة بأف شرح كتفسير الظكاىر االنسانية ىك تفسير احتمالی 
Probabilistic بينما تفسير الظكاىر الطبيعية ىك تفسير استنباطی ،-Deductive 

 كالتفسير األكؿ أضعف مف الثاني نظرا لقدرتو التنبكئية المحدكدة. 

  :خصائص العمم -3

 يتميز العمـ بمجمكعة مف الخصائص أىميا: 

يتميز العمـ بأنو منظـ كدقيق الصياغة، فيك يعبر عف المدركات الحسية  العمم منظم:-أ
لئلنساف حكؿ الطبيعة كالظكاىر، بمغة ذات صياغة محكمة كدقيقة، تعتمد عمى القياس 

بأسمكب كصفي منظـ كالدقة كالكصف. كيمكف التعبير عف الظكاىر كالمدركات المختمفة 
 3كمتقف أك بأسمكب كمي.

لى نتائج بغية تعميميا إينطمق العمـ مف دراسة الجزئيات ليصل العمم كمي وعام:  -ب
لى التعميـ عف إمف الجزء ليصل  قعمى جميع الظكاىر المماثمة،  كمف تـ فيك ينطم

 طريق كضع قكانيف مفسرة ليا.

                                                 
 20ص مرجع سابق،أحمد بدر،  1
 21ص مرجع سابق،أحمد بدر، 2

 12، صمرجع سابقنجبلء، دمحم ابراىيـ بكر،  3
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اكمية يرتبط بعضيا ببعض، فالعمـ ليس يقصد بيا أف المعرفة تر : العمم تراكمي -ت
مجمكعة مفّككة مف الحقائق كالقكانيف دكف ترابط بينيا بل عمى العكس فكل نظرية أك 

 معرفة تفسر ظاىرة أخرػ كبذلؾ تتّككف المعرفة التراكمية.

 االعتماد عمى المنيج العممي:-ث

لعبلقات التي تربط يقـك العمـ عمى المنيج العممي في تفسير الظكاىر، كمعرفة كل ا
بينيا. فعممية التحميل ليا تستجيب لخطكات المنيج العممي المنصكص عمييا عند دراسة 

البحث كالعناصر التي تؤثر في المشكمة  ظاىرة ما مف خبلؿ تحديد مشكمة مكضكع
كعبلقة الظاىرة بظكاىر أخرػ حتى يصل الباحث إلى نتائج يمكف اختبار صحتيا ثـ 

 تعميميا.

 موضوعي: العمم-ث
يجب عمى الباحث كىك يدرس الظكاىر أف يتجرد مف ذاتو كال يقحميا حتى ال تؤثر 

ف كنا نعتقد أنو مف  ،أىكاؤه عمى نتائج البحث. فالبحث العممي يتصف بالمكضكعية كا 
الصعب عمى الباحث في العمـك اإلنسانية كاالجتماعية أف يتصف بالمكضكعية المطمقة، 

بكسعو حتى  دراسة الظكاىر الطبيعية، لكف يبقى عميو فعل كل ماكما ىك الحاؿ عميو عند 
 يحقق عنصر المكضكعية.

 إمكانية اختبار النتائج العممية قبل تعميميا:-ج
مف خصائص البحث العممي أنو يعمد الى التأكد مف صحة النتائج المتكصل إلييا 

التأكد مف صدؽ  قبل تعميميا، باتباع مجمكعة مف الخطكات العممية تسمح لمباحث مف
 نتائجو عمى ضكئيا يعمد إلى تعميميا عمى بقية الظكاىر المشابية.

 ركائز المعرفة العممية:
 المبلحظة الدقيقة القائمة عمى المكضكعية كالنظاـ.-1
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 استخداـ أساليب كاجراءات دقيقة في الدراسة مثل التجربة كالقياس. -2
 بيف الظكاىر المختمفة. استنتاج نتائج عامة تكضح العبلقة المرتبطة-3

 
 4-تعريف المعرفة: 

تمتد المعرفة العممية إلى المعرفة الحسية التي تعتمد عمى الخبرة الحسية كاإلدراكية 
مف جانب، كالمعرفة الفعمية أك المعرفة المجردة مف جانب آخر. فالمعرفة الحقيقية كالنتائج 

ث العممي لمكصكؿ إلى نتائجيا العممية الصحيحة ىي التي تستخدـ كأسمكب كمنيج البح
 حتى يمكف تعميميا.

 دىا في أربعة طرائق أساسية ىي: يدويتم تح

كفييا يتشبث اإلنساف بالحقيقة بقكة، كاإلعادة  (Method of Tenacity) :طريقة التشبث-أ
 المتكررة لمحقائق تزيد مف االعتقاد بصحتيا.

 كقبكليا عمى أنيا حقيقة كاقعية.  كيقصد بيا دعـ أقكاؿ عالـ مشيكر :طريقة السمطة -ب
 

أك الحدس، كتقـك ىذه الطريقة  (Apriori Method)طريقة المعرفة المبسطة المسبقة -ت
، تتفق ىذه Self-Evidentعمى أساس أف الحقائق المقبكلة حقائق تثبت نفسيا بنفسيا 
 الحقائق مع العقل، كليس مف الضركرؼ أف تتفق مع التجريب.

عة ىي الطريقة العممية، فمممعرفة العممية ضكابط كمعايير تضبط عمل الطريقة الراب-ث
العالـ كتكجو نشاطاتو كتراقب استنتاجاتو بقصد التكصل إلى حقائق يمكف االعتماد عمييا. 

لقانكف الكثافة،  "أرخميدس"ىذا كقد يتـ الحصكؿ عمى المعرفة بالمصادفة مثل اكتشاؼ 
تحكيل الجراثيـ إلى  "رك باست"الحيكاف، كاكتشاؼ لمكيرباء في جسد  "الفاني"كاكتشاؼ 

 1عكامل لممناعة كغيرىا. 
                                                 

، دار العمـ 2، ط أسس البحث العممي في العموم السموكيةمرجع سابق، نقبل عف: فاخر عاقل:  كحيد دكيدرؼ، رجاء 1
 29، ص1982بيركت لممبلييف، 
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 مصادر المعرفة:-5
د المصادر التي يتمقى منيا الفرد المعرفة، بتعدد الركافد المعرفية كلعل مف أبرزىا ما دتتع
 يمي:

كيقصد بالكحي في مصادر المعرفة ما تمقاه االنبياء مف عمـ مف عالـ الغيب، الوحي: -أ
 سبحانو تعالى: كيتمثل في شريعتنا في القرآف كالسنة النبكية الشريفة.

كيعد ىذا النكع مف أقكػ مصادر المعرفة ككنو منزؿ مف عند هللا كال يأتيو الباطل 
 1مف بيف يديو كال مف خمفو.

لقد خمق هللا االنساف مزكدا بعدد مف الحكاس التي بيا يتحصل عمى الحواس:  -ب
 المعرفة كينمييا.

ف ينمي معارفو أنعمو بو يستطيع أنساف ك عف طريق العقل الذؼ كىبو هللا لئل العقل: -ت
 .حكاسعف طريق االستنباط كاالدراؾ كالفيـ كاالستنتاج لما تمقاه مف معارؼ عف طريق ال

 

 مصادر المعرفة

 العقل الحواس الوحي

   يبين مصادر المعرفة  الشكل رقم  

 
 
   :المعمومات طبيعة  مصادر-6

 :قسميا الباحثكف إلى

 Primary sourcesالمصادر األولية: -أ

                                                 
 6، ص2019، صنعاء، دار الكتب، 3، ط مناىج البحث العممي دمحم سرحاف المحمكدؼ،  1
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المعمكمات مف السجبلت كالمخطكطات كاإلحصاءات التي ىذه ؿ عمى يمكف الحصك 
 يقـك بنشرىا الباحثكف كالييئات كالجيات المختمفة.

 Secondary sourcesلثانوية:ا المصادر-ب

ىي المصادر التي نقمت مف المصادر األكلية أك الجيات التي نقمت مف المصادر 
التي   19زارة الصحة خبلؿ أزمة ككفيداألكلية مثل إحصاءات الكفيات الصادرة عف ك 

نشرت في أحدػ الصحف أك المجبلت فيمكف أف نستعيف بيا دكف الرجكع لممصدر 
 األكلي كىك كزارة الصحة.

 األنترنت:-ت
يمكف الكصكؿ إلى المعمكمات مف مصادر رقمية نستمدىا مف شبكات األنترنت، 

ا أك لمكاقع إلكتركنية رسمية  الشرط فقط تككف لمدكنات بحسابات رسمية معركؼ أصحابي
 تحديد المكضكع المراد البحث فيو.مف خبلؿ البحث بعد 

 7-أنواع المعرفة: 
 معرفة فمسفية تأممية: -أ

تتجو ىذه المعرفة إلى التفكير كالتأمل في األسباب البعيدة فيما كراء الطبيعة عف 
ثبات كجكده ... كىذا فة يتعذر النكع مف المعر  المكت كالحياة، عف خالق الكجكد كصفاتو كا 

 .حسمو بالتجربة المباشرة

  المعرفة الحسية: -ب
فبعض المعارؼ تقتصر عمى مجرد مبلحظة الظكاىر مبلحظة بسيطة غير 

 مقصكدة، فيما تراه العيف كما تسمعو األذف كما تممسو اليد... 

دكف كمف أمثمة ىذه المعارؼ ما يبلحظو الشخص العادؼ مف تعاقب الميل كالنيار، 
دراؾ العبلقات القائمة بيف ىذه الظكاىر  أف تتجو أنظار ىذا الشخص العادؼ إلى معرفة كا 

 «. كأسبابيا.. كىذه المرحمة ىي ما تسمی بمرحمة المعرفة الحسية
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 المعرفة العممية:  -ت
في مرحمة متأخرة مف تطكر العقل االنساني  "کكنت"جاءت ىذه المعرفة كما يقكؿ 

اإلنساف أف يتجاكز المرحمتيف السابقتيف كأف يفسر الظكاىر تفسيرا  كنضجو حيث استطاع
 عمميا، يربط بو تمؾ الظكاىر ربطا مكضكعيا...

عّر مكريس أنجرس المعرفة العممية بأنيا: "نكع مف المعرفة يقـك عمى دراسة 
الظكاىر التي يتـ إدراكيا في غالب األحياف عف طريق الحكاس، كىي السمع، الممس، 

الرؤية كالذكؽ..فيي نكع مف المعرفة المتنامية باستمرار كىي مكجية نحك دراسة  الشـ،
 1الظكاىر كالتحقق منيا".

المعرفة العممية التجريبية التي تقـك عمى أساس »ىذا النكع مف المعرفة إذف ىك 
المبلحظة المنظمة المقصكدة لمظكاىر كعمى أساس كضع الفركض المبلئمة كالتحقق منيا 

ة كجميع البيانات كتحميميا... كال تحاكؿ المعرفة العممية أف تقف عند المفردات بالتجرب
الجزئية التي يتعرض اإلنساف لبحثيا، بل يحاكؿ الباحث أف يصل إلى القكانيف كالنظريات 

نو مف التعميـ كالتنبؤ بما يحدث العامة التي تربط ىذه المفردات بعضيا ببعض، كتمكّ 
 2ركؼ معينة...كاىر المختمفة تحت ظلمظ

أف المعرفة نكعاف "معرفة عامة" كي تصبح حقيقة أك (Ziman) كيعتقد الباحث "زيماف " 
اكتشافا ينبغي أف تدخل في نطاؽ الممكية العامة لمبشر كتصبح جزء مف التراث اإلنساني 

ي الرأؼ مف حيث صيغتيا العاـ، كمعرفة عممية مف حيث أنو ينعقد بشأنيا اتفاؽ عاـ ف
 3 ا.كمنفعتي

 ركائز المعرفة العممية:
 المبلحظة الدقيقة القائمة عمى المكضكعية كالنظاـ.-1
 استخداـ أساليب كاجراءات دقيقة في الدراسة مثل التجربة كالقياس. -2

                                                 
  47ص مرجع سابق،مكريس أنجرس، 1
  18، صمرجع سابقأحمد بدر، 2

3 Dickinson J. P. “Science and scientific Research in Modern Society”. secod edition ,J. 
p. 53.1986 . 
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 استنتاج نتائج عامة تكضح العبلقة المرتبطة بيف الظكاىر المختمفة.-3
 

 المعرفة أنواع

 معرفة عممية معرفة حسية معرفة فمسفية تأممية

 المعرفة أنواع  يبين   الشكل رقم  

 
 
 
  الفرق بين العمم والمعرفة-8

التفرقة بيف مفيكمي العمـ كالمعرفة عمى أف مفيـك العمـ يعكس ركز الباحثكف في 
مف ، كىي أكسع كأشمل (Intuitive)االستدالؿ الفكرؼ، أما المعرفة فيي العمـ التمقائي 

 1العمـ، إذ تتضمف معارؼ عممية.
كالتمييز بينيما بحسبيـ يبنى أيضا عمى أساس قكاعد المنيج كأساليب التفكير التي  

يل المعارؼ، ألنيا تمكف الباحث مف بمكغ درجة المعرفة العممية، مما يؤكد تتبع في تحص
 أنيا أشمل معنى مف العمـ.

كبحسب باحثيف آخريف فإف المعرفة أكسع كأشمل مف العمـ، ذلؾ ألف المعرفة 
ز بينيما عمى أساس قكاعد عممية، كنستطيع أف نميّ  تتضمف معارؼ عممية كأخرػ غير

ير التي تتبع في تحصيل المعارؼ. فإذا اتبع الباحث قكاعد المنيج المنيج كأساليب التفك

                                                 
 24، صمرجع سابقء كحيد دكيدرؼ، رجا 1
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فإنو ؼ عمى الظكاىر كالكشف عف الحقائق المكضكعية، العممي كاتبع خطكاتو في التعرّ 
 1يصل إلى المعرفة العممية.

 العممي: التفكير-9
ىك كل دراسة تعتمد منيج المبلحظة الحسية كالتجربة العممية إف كانت ممكنة،  

تناكؿ الظاىرات الجزئية في عالـ الحس، كتستيدؼ كضع قكانيف  لتفسيرىا بالكشف عف كت
العبلقات التي تربط بينيا كبيف غيرىا مف الظاىرات، كصياغة ىذه القكانيف في رمكز 
رياضية، كذلؾ لمسيطرة عمى الطبيعة كاإلفادة مف مكاردىا كتسخير  ظاىراتيا لخدمة 

 2دنيا.اإلنساف في حياتو ال
 3 صائص التفكير العمميخ

 :التفكير العممي لو صفات أك خصائص مميزة ىي
 .نبدأ مما تكصل إليو اآلخركف  بمعنىالتراكمية: -أ
 .التنظيـ كالبحث عف األسباب -ب
  .الشمكلية كاليقيف -ت
 الدقة كالتجريب -ث
 :التخمي عف المعمكمات السابقة-ج

ف مضمكف بحثو، حتى ال يتأثر عمى الباحث أف يتجاىل كل ما يعرفو في السابق ع
بمعمكمات سابقة، يحتمل أف تككف خاطئة، تبعده عف الحقيقة، كقد حرص عمى التنبيو إلى 

كمف ىؤالء . غربييف منذ مطمع العصكر الحديثةىذا كاضعك مناىج البحث العممي مف ال
كاضع أصكؿ المنيج العممي، كقد ميد لمنيجو التجريبي في كتابو  "فرنسيس بيككف "
بجانب سمبي أكصى فيو الباحث بتطيير عقمو قبل  (Novum organum)األدلة الجديدة( )

  .كؽ قدرتو عمى التكصل إلى الحقائقأف يبدأ بحثو مف كل ما يقكد إلى الخطأ، كيع

                                                 
 19، ص1994، المكتبة األكاديمية، أصول البحث العممي ومناىجو أحمد بدر، 1

 30 مرجع سابقرجاء كحيد دكيدرؼ،  2
  24، ص 2007، عماف، دار دجمة،  مقدمة في منيج البحث العمميرحيـ يكنس كرك العزاكؼ، 3
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لى مثل ذلؾ ذىب   Moditations)ارت في كتابو التأمبلت في الفمسفة األكلى ديككا 
Métaphasiques)  كمبادغ الفمسفة(Les principes de la philosophie)  فكاف يكجب

عمى الباحث أف يطير عقمو مف المعمكمات السابقة عف طريق الشؾ المنيجي إمعانا في 
فأكجب عمى  (Discours de la méthode)النزاىة كزاد في كتابو )مقاؿ عف المنيج( 

 مو. الباحث في القاعدة األكلى مف منيجو أف يتحرر مف كل سمطة إال سمطة عق
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 المعايير األساسية في البحث العممي

 لمدراسات اإلعالمية



 

 

 
 الوحدة الثانية

 المعايير األساسية في البحث العممي لمدراسات اإلعالمية

 
 * تعريف البحث العممي

  أىمية البحث العممي  *

 * أىداؼ البحث العممي

 * خصائص البحث العممي

 *خصكصيات البحث اإلعبلمي كمعاييره

 مي*دكافع إجراء البحث العم

 * صفات الباحث



 

 

 الثانيةالوحدة 
 المعايير األساسية في البحث العممي لمدراسات اإلعالمية

 
 يككف قادرا عمى:أف يتكقع مف الطالب بعد دراسة الكحدة 

 
 األىداف السموكية:

 بعد دراسة الطالب لمكضكع الكحدة، يجب أف يككف قادرا عمى أف:
 مفيـك البحث العممييشرح  .1
 ث العمميىمية البحأ  يبّيف .2
 .أىداؼ البحث العممي يعّدد .3
 .يبرز خصائص البحث العممي .4   
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 تعريف البحث العممي: -1
 أىميا:  أكرد الباحثكف جممة مف التعريفات لمبحث العممي نذكر

ىك الطريقة المنظمة الكتشاؼ الحقائق الجديدة كالتثبت مف حقائق قديمة كتفسير  -أ
 ات التي تربط بيف الظكاىر المختمفة . العبلق

ىك "االستخداـ المنظـ لؤلساليب المتخصصة كاإلجراءات الفاعمة لمحصكؿ عمى حل  -ب
 ."لممشكبلت المختمفة التي تكاجو اإلنساف في مجاالت شتى

ىك الدراسة التي تربط بعض الحقائق المتحركة كالثابتة بقكانيف عامة الكتشاؼ   - ت
 حقائق جديدة".

ك أسمكب منظـ لمعالجة المشكبلت التي ال تتكفر عمى حمكؿ أك لمكشف عف ى -ث
 حقائق جديدة أك إلعادة النظر في نتائج صار مسمـ بيا".

يستخدـ اإلنساف العمـ لتفسير الظكاىر المختمفة المحيطة بو كلمعرفة العبلقات التي -ج
تخدـ اإلنساف أسمكبا أك تحكـ ىذه الظكاىر كالقكانيف التي تتحّكـ فييا، كلتحقيق ذلؾ يس

منيجا يساعده عمى الكصكؿ إلى تمؾ العبلقات التي تحكـ الظكاىر كمعرفة جكىرىا، كىذا 
 األسمكب أك الكسيمة ىك البحث العممي.

ىك كسيمة لبلستقصاء المنظـ كالدقيق بيدؼ االنتقاؿ مف المجيكؿ إلى المعمـك قصد -ح
 حقيق المعمكمات المتاحة.كشف العبلقات الجديدة كتطكير أك تصحيح أك ت

البحث العممي استقصاء منظـ كدقيق، ييدؼ إلى إضافة معارؼ يمكف تكصيميا  -خ
 كالتحقق مف صحتيا عف طريق االختبار العممي.

 منطقية نتائجا كيفرز مدركسة منظمة بمنيجية يتـ فكرؼ، جيد العممي البحث -ذ
 .كالمجتمع كاإلنساف المعرفة مشاكل حل في تكظيفيا يمكف مكضكعية

 لمكصكؿ العممي المنيج باستخداـ معينة لظاىرة منظمة عممية دراسة العممي البحث -ر
 1.صحتيا مف كالتحقق تكصيميا يمكف جديدة حقائق إلى

                                                 
 14 ص ، 2003 مصر، القاىرة، كالتكزيع، لمنشر الفجر دار ،2 ط ،اإلعالمية البحوث أساسيات :حجاب منير دمحم 1
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كقد عرؼ بعض الباحثيف البحث العممي بأنو: محاكلة الكتشاؼ المعرفة كالتنقيب 
مكتمبل عميق، ثـ عرضيا عرًضا عنيا، كتطكيرىا كفحصيا، كتحقيقيا بتقصي دقيق كنقد 

دراؾ. كيشبّ  أحد الباحثيف البحث بالتمثاؿ كالباحث بالنحات الذؼ يجيد نفسو  وبذكاء كا 
مثابرة دكف كمل أك ممل، مستعيًنا بمعمكماتو العامة كما لديو مف خبرة كميارة مف أجل 

كالبحث ألمانة. إبراز تمثالو بالييئة التي يريدىا، متكخًيا الدقة كالميارة كاإلخبلص كا
العممي ىك كسيمة كليس غاية بحد ذاتو، الف الباحث يحاكؿ بكاسطتو دراسة ظاىرة أك 
مشكمة ما، كالتعرؼ عمى العكامل التي أدت إلى كقكعيا، ثـ الخركج بنتيجة أك الكصكؿ 

لغايات المقارنة كالتحميل إلى حل أك )عبلج لممشكمة كاكتشاؼ معرفة جديدة، كعرضيا 
 1كالنقد.

عرض مفصل أك دراسة متعمقة تمثل کشفا لحقيقة جديدة أك  عرفو آخركف بأنو: "ك 
التأكيد عمى حقيقة قديمة مبحكثة ك إضافة شيء جديد ليا، أك حل لمشكمة كاف قد تعيد 
شخص بتقصييا ككشفيا كحميا". كيفترض أف يشتمل ىذا العرض أك الدراسة عمى جميع 

العممي، ابتداء مف تحديد المشكمة أك طرح الفكرة  المراحل األساسية التي يمر بيا البحث
ىيف كمصادر إلى دعـ جميع البيانات كالمعمكمات الكاردة في العرض بحجج كأدلة كبرا 

 .كافية ككافية بالغرض

كيعتبر ىذا التعريف الكبلسيكي لمبحث العممي متقاربا مع تعريف ثالث، خبلصتو 
يقة في التفكير، كأسمكب لمنظر في أف البحث العممي ىك: "نشاط عممي منظـ، كطر 

الكقائع، يسعى إلى كشف الحقائق، معتمدا عمى مناىج مكضكعية مف أجل معرفة 
االرتباط بيف ىذه الحقائق، ثـ استخبلص المبادغ العامة كالقكانيف العامة أك القكانيف 

ال يككف التفسيرية. كىكذا فإف البحث العممي يثير الكعي كيكجو األنظار نحك مشكمة ربما 
لمحصانة أؼ دكر يستكجب أف تثار بطريقة أخرػ( أما بالنسب لباحثة في عمـ التربية 

                                                 
كمية  -، الجامعة األردنية 2، ط أساليب البحث العممي في العموم االجتماعية واإلنسانيةفكزؼ غرابية )كآخركف(،  1

 . 6، ص1981اإلدارة كاالقتصاد، 
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كالعمـك كاالجتماعية فإف البحث العممي ىك: محاكلة الكتشاؼ المعرفة، كالتنقيب عنيا، 
 1".كتنميتيا كفحصيا كتحقيقيا بتقص دقيق، كنقد عميق ثـ عرضيا عرضا متكامبل 

العممي، فإنو "عبارة عف نشاط عممي منظـ يسعى إلى  كحسب مفيكـ آخر لمبحث
كشف الحقائق معتمدا عمى مناىج مكضكعية دقيقة مف أجل معرفة االرتباط بيف ىذه 

ية". كفي ىذا الصدد يقكؿ الحقائق ثـ استخبلص المبادغ العامة أك القكانيف التفسير 
يعتمد أساسا عمى البحث ىك في الكاقع فيـ االكتشاؼ الحقيقة، ك  G. Moody"مكدؼ" 

التفكير النقدؼ التحميمي. كيقكـ ىذا المنيج بتحديد كصياغة المشكبلت العممية، كتقديـ 
ف الفرضيات كاقتراح الحمكؿ كجمع المعمكمات كتنظيميا، ثـ استخبلص النتائج كالتأكد م

 مدػ مبلءمتيا لمفركض المبدئية.

عامة تحدد المفيكـ كبصفة عامة فإف اصطبلح البحث العممي يشتمل عمى نقاط 
 يق ليذا المصطمح تتمثل فيما يمي:الدق

 ؤلشياء كالمفاىيـ كالرمكز. لأف البحث عبارة عف عممية تطكيع  -1
 االستقصاء المنظـ الدقيق. أنو كسيمة لبلستعبلـ أك  -2
 عبلقات جديدة  يقـك الباحث بإجراء بحثو بغرض اكتشاؼ معمكمات أك  -3 
 أك تصحيح أك تحقيق النظريات أك المعمكمات المتاحة. ييدؼ البحث إلى تطكير -4
يتبع الباحث في تحقيق ىدفو ىذا خطكات المنيج العممي خصكصا فيما يتعمق  -5 

 2.البلزمة ذات الصدؽ كالثبات الجيدباختيار الطريقة المناسبة كاألدكات 

دراسة  ف الباحث يحاكؿ بكاسطتوكالبحث العممي ىك كسيمة كليس غاية بحد ذاتو، أل
أك  ظاىرة أك مشكمة ما، كالتعرؼ عمى العكامل التي أدت إلى كقكعيا، ثـ الخركج بنتيجة

                                                 
، الجزائر، ديكاف المطبكعات 4اد البحكث،ط، مناىج البحث العممي كطرؽ إعددمحم محمود الذنيباتعمار بكحكش،  1

 13، ص 2007الجامعية، 
اإلسكندرية: المكتب  الجامعي الحديث. لبحث العممي: التصميم والمنيج واإلجراءات. حمد الغريب عبد الكريـ، ا 2

 . 21-20، ص 1982
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لغايات المقارنة الكصكؿ إلى حل أك )عبلج لممشكمة كاكتشاؼ معرفة جديدة، كعرضيا 
 1.كالتحميل كالنقد

 القاسـ المشترؾ مف ىذه التعريفات كميا ىي النظرة لمبحث العممي عمى أنو:
 كب كليس غاية في حّد ذاتوأنو أسم 
 أنو أسمكب منيجي منظـ كليس اعتباطي 
 أنو ييدؼ لتفسير العبلقات التي تربط بيف الظكاىر المختمفة . 

 أىمية البحث العممي:-2

 تكمن أىمية البحث العممي بحسب ما ذكره الباحثون في:
 أف لو دكرا في تحقيق النمك  االقتصادؼ كالرفاه االجتماعي.•
 آفاقا لمباحثيف الكتشاؼ ظكاىر جديدة. أنو يفتح• 
 أنو أداة لحل المشكبلت المستعصية التي تكاجو المجتمعات المعاصرة.• 
ىك كسيمة لتأميف المجتمعات مف مختمف األمراض اإلجتماعية، كالسياسية كاالقتصادية، • 

 كالثقافية. 
 أنو يحتـر المكضكعية.• 
 ب كنتيجة.يدرس الظكاىر الككنية التي تقـك عمى سب• 
 يدعـ النتائج بالدليل العممي.• 
 يسمح بالتأكد مف نتائج البحث.• 

  أىداف البحث العممي:-3
مف خبلؿ: محاكلة معرفة العناصر المككنة لمظاىرة كجمع كتركيب  وصف الظواىر: – أ

كتصنيف البيانات الخاصة بيا كمحاكلة فيـ العبلقات المكجكدة بيف تمؾ المتغيرات كيعد 
 خطكة أساسية أكلى في سبيل انجاز ىذا اليدؼ .الكصف 

                                                 
كمية  -، الجامعة األردنية 2ط ، أساليب البحث العممي في العموم االجتماعية واإلنسانيةفكزؼ غرابية )كآخركف(:  1

 . 6،ص1981اإلدارة كاالقتصاد، 
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مف خبلؿ البحث في األسباب التي تؤدؼ إلى حدكث ظاىرة ما  تفسير الظواىر: – ب
 تجعمنا نحيميا لمبحث.

 الربط بيف األسباب كالنتائج باالعتماد عمى التحميل.• 
 المقارنة بيف العناصر المككنة لمظاىرة.• 
 تمؾ العناصر. كشف  العبلقات المكجكدة بيف• 
الباحث ال يكتفي بالكصف كالتفسير بل يذىب إلى درجة التنبؤ  التنبؤ بالظواىر: – ج

 بمستقبل الظاىرة.
كيبنى التنبؤ عمى عممية مدركسة لطبيعة الظاىرة كمدػ نمكىا كتطكرىا كالعكامل • 

 المتحكمة فييا كمنيا يمكف التنبؤ بحدكثيا مستقببل  في حالة تشابو الظركؼ .
ىك التحكـ في العكامل التي تحدث الظاىرة ك تككف سببا في  التحكم في الظواىر: – ح

 حدكثيا.

فمف األىداؼ الرئيسة لمعمـ، التحكـ الذؼ يعني معالجة األكضاع كالظركؼ التي 
ظير يقينا أنيا تحدث الظاىرة، بشكل يتيح تحقيق ىدؼ معيف، كالقدرة عمى التحكـ تزداد 

 .دت بالتالي القدرة عمى التنبؤزداكمما زاد الفيـ كا

يضاؼ إلى ذلؾ أف نجاح التحكـ في الظاىرة كتكرره، ىك في الكقت ذاتو اختبار 
لمدػ سبلمة الفيـ كالتفسير، ك مقدار صحة التنبكءات بخصكص الظاىرة المبحكثة، ففيـ 

لفيـ ظاىرة اليجرة الريفية كآثارىا في المدينة الصناعية كتفسيرىا كما يترتب عمى ىذا ا
كالتفسير مف قدرة عمى التنبؤ ما يحدث في أكضاع كظركؼ أخرػ مماثمة، يساعد في 

ك يخفف مف تعديل ىذه األكضاع كتمؾ الظركؼ بالشكل الذؼ يمنع حدكث الظاىرة، أ
 1حدتيا أك يغير مسارىا.

كبعممية إسقاط عمى تخصصنا نقكؿ إف فيـ ظاىرة متابعة األفبلـ التركية مف قبل 
تفسيرىا كتحديد عبلقة اإلعبلـ بحدكثيا يجعمنا نعرؼ األسباب المؤدية إلى قكة الفتيات  ك 

                                                 
 . 33-32، ص 1982دار النيضة العربية، بيركت،  تصميم البحوث االجتماعية.حسف ساعاتي.  1
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التأثير لكف ىل نصل فعبل إلى  مرحمة التنبؤ بما يحدث مستقببل في حاؿ تكفر ظركؼ 
 مماثمة، نرجح الرأؼ القائل بأف :

 التحكـ في الظكاىر الطبيعية ممكف عادة. -
 كاإلنسانية صعب السيطرة عمييا.لكف  التحكـ في الظكاىر االجتماعية -
 بسبب تعقد الظكاىر كالعكامل التي تحكميا. -
البحث العممي كسيمة ميمة في اتخاذ القرارات الصحيحة لعبلج  اتخاذ القرارات: – خ

 الظكاىر التي تمت دراستيا.

 Characteristics of Researchالعممي  بحثخصائص ال-4
ددىا الباحثكف بشكل عاـ عمى الكجو يمكف حصر خصائص البحث العممي كما ح

 :يالالت
كيقصد بيا  التقّيد بالمقاييس العممية كاحتراـ المنيجية  أنو منطقي وموضوعي: – أ

المعمكؿ بيا ضمف أساليب البحث كاالبتعاد عف األحكاـ الذاتية  كاآلراء الشخصية 
ة، فالبحث لمباحث. فالمكضكعية ىي أساس كل بحث عممي مف أجل الكصكؿ إلى الحقيق

 العممي ال ييدؼ لمكصكؿ إلى أجكبة تسر  الباحث، بل لمكصكؿ إلى الحقيقة المجردة.

 ة: مبريقييعتمد عمى الخبرة والمالحظة أو األدلة اإل -ب
الستقصاء ظاىرة معينة كاإلجابة عمى ييدؼ البحث العممي  أنو استقصاء ىادف: -ت

أعمق اؿ أك حل لمشكمة أك فيـ بة عف سؤ أسئمة محددة كحل المشكبلت. فيك ىك إجا
 كيكضح الظاىرة المدركسة. عينة. أنو باختصار استقصاء ىادؼ. يفسرلظاىرة م

نو عممية يتـ مف خبلليا الحصكؿ بشكل منظـ عمى بيانات أي أالبحث العممي منظم: -ث
  .معينة

( لو خصائص 1997Leedy) "لييدػ"كليذا فإف البحث العممي مف كجية نظر 
 :معينة أىميا

  المشكمة. أكأنو ينشأ مف السؤاؿ 
  طا كاضحًا باألىداؼ.بيتطمب ر 
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  دراكيا.فييقسـ المشكمة الرئيسية إلى مشكبلت فرعية يمكف التحكـ  يا كا 
 أك مف خبلؿ سؤاؿ أك فرضية. ،يتـ تكجيو البحث بكاسطة مشكمة بحثية محددة 
 .يتقبل افتراضات معينة 
 1لمشكمة.يتطمب جمع كتفسير بيانات في محاكلة لحل ا 

أضاؼ باحثكف آخركف ليذه الخصائص مميزات أخرػ لمبحث العممي يمكف اختزاليا 
 في العناصر التالية:

 : قابمية النتائج لإلثبات: يعني نستطيع التأكد من نتائج البحث بأنيا 
 قابمة لبلختبار في أؼ كقت كفي أؼ مكاف.• 
 قي في كقت ما.البد أف تعبر النتائج المتكصل إلييا إلى كاقع الحقي• 
ألنو يعترييا التغير إذا ما تغيرت العكامل التي تحكميا غير أف ذلؾ ال يعني التغير • 

 المنيج المستخدـ.
 مكانية تطبيقيا  يقصد بيا :قابمية النتائج لمتعميم تعميـ نتائج العينة مكضكع البحث كا 

 عمى الظكاىر المتشابية.
صعب في العمكـ لكنو كاألساسية ك  في العمـك التطبيقية ممكفالتعميـ  مالحظة:

 لماذا؟ ..السؤاؿاالجتماعية كاإلنسانية
 في النكع  ألف في األكلى ىناؾ تجانس في الصفات األساسية لمظكاىر الطبيعية، أما

 ىناؾ تجانس نظرا لتبايف العنصر البشرؼ. ليسالثاني 
 :مر يككف دقيقا أؼ إمكانية تصكر كضع الظاىرة في المستقبل. كىذا أ إمكانية التنبؤ

في العمـك الطبيعية بخبلؼ التنبؤ بالظكاىر في العمـك االجتماعية كاإلنسانية الذؼ ىك 
صعب كغير دقيق. السؤاؿ لماذا ىذا االختبلؼ؟ يرجع األمر حسب الدراسات إلى كثرة 

 المتغيرات كالعكامل المؤثرة عمى الظاىرة.

                                                 
  21، عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، ص1، طأساسيات البحث العمميمنذر الضامف، 1
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 :يتيا مف لفع آلخر كمف مجاؿ أؼ أف مناىج البحث العممي تختمف في نكع المرونة
آلخر، ككذلؾ أدكاتو تختمف مثبل: مناىج البحث العممي في عصكر سابقة تختمف عنو 

 حاليا.
 :كل البحكث تنطمق مف معطيات معمكمة لمكصكؿ إلى معرفة المجيكؿ  االعتمادية

 كفيـ المستقبل، لذلؾ نعكد كنسترشد بالبحكث السابقة كنعتمد عمييا لمعرفة نتائجيا
 مف كسائل تزكيدنا بالمعارؼ. فالبحكث السابقة ىي كسيمة فسيراتيا لمظكاىركت

 خطوات البحث العممي
 1:فيما يمي جون ديوية حسب تتمثل خطوات البحث العممي 

  مجابية مشكمة ال يمكف فيميا أك تفسيرىا. المرحمة األكلى:
  المرحمة الثانية: جمع الحقائق كالمبلحظات ذات العبلقة بالمشكمة.

  المرحمة الثالثة: دراسة البيانات خبلؿ طرح االحتماالت لشرح العبلقات بيف
 الحقائق كتقديـ الحمكؿ ليذه المشكبلت.

 المرحمة الرابعة: تتضمف التفكير في النتائج عمى كفق الفركض. 
 المرحمة الخامسة: يتـ البحث عف أدلة إلثبات صحة أك عدـ صحة الفركض.

 .التعميـالمرحمة السادسة: يتـ  

 محددات البحث العممي
 2:أف تتكافر فييا العكامل التالية كحتى يمكننا اعتبار دراسة معينة بحثا کامبل يجب

 أف تككف ىناؾ مشكمة تستدعي الحل. -1
كجكد الدليل الذؼ يحتكؼ عادة عمى الحقائق التي تـ إثباتيا بخصكص ىذه المشكمة  -2 

 ء.كقد يحتكؼ ىذا الدليل عمى رأؼ الخبرا

                                                 
 24، ص 2007جمة، ، عماف، دار د ج البحث العمميمقدمة في منيرحيـ يكنس كرك العزاكؼ،  1
، الجزائر، ديكاف المطيكعات 4،طمناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوث عمار بكحكش، دمحم محمكد الذنيبات،2

  15، ص2007الجامعية، 
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التحميل الدقيق ليذا الدليل كتصنيفو، حيث يمكف أف يرتب الدليل في إطار منطقي  -3
 كذلؾ الختياره كتطبيقو عمى المشكمة. 

ثباتات حقيقية يمكف أف تؤدؼ إلى  -4 استخداـ العقل كالمنطق لترتيب الدليل في حجج كا 
 حل المشكل. 

المشكمة التي تكاجو الباحث، حيث  الحل المحدد، كالذؼ يعتبر اإلجابة عمى السؤاؿ أك -5
أف البحث العممي الكامل يجب أف تبني نتائجو بصفة أساسية عمى الحقائق. كباإلضافة 
إلى تحميع الحقائق فإف الباحث يمكف أف يتعرؼ عمى ما يمكف أف تككف عميو آراء 

 الخبراء مفيدة ألغراض التأكيد كالتعزيز كلكنيا ال تحل محل الحقائق.
ف يتأكد الباحث مف الحقائق، يقكـ باختيار كتحرؼ النتائج التي يصل إلييا بعد أ -6 

 بجميع الطرؽ المكنة كذلؾ لمتأكد مف أنو عمى صكاب فيما انتيى إليو مف نتائج.
بعد اكتشاؼ الحقائق يضعيا في إطار منطقي لمكصكؿ إلى تعميـ. ككذا فإف البحث  -7 

إلى دليل حقيقي كنتائج كالطكيل لمتكصل العممي الكامل يتطمب دائما العمل المضي 
 مممكسة(. 

 أىدافوو  البحث اإلعالمي مفيوم

قبل الشركع في تحديد خصكصيات البحث اإلعبلمي يجب أكال تحديد مفيـك البحث 
كنشير ضمف ىذا السياؽ إلى تعدد التعريفات المقدمة لو بتعدد كجيات النظر  ،اإلعبلمي

في كضع تعريف محدد كشامل لمصطمح اختبلفيـ  كىك ما يفسركزكايا النظرة إليو، 
البحكث اإلعبلمية، فمنيـ مف رّكز عمى ماىيتيا كمنيـ مف أبرز كظائفيا كانعكاساتيا 

 عمى ترشيد الممارسات اإلعبلمية كمف أىـ ىذه التعريفات نذكر:

  يعرؼ البحث في مجاؿ اإلعبلـ كالذؼ ينتمي إلى البحكث االجتماعية كاإلنسانية
النشاط العممي المنظـ لمكشف عف الظاىرات اإلعبلمية كالحقائق المتصمة بالظاىرة بأنو: "

اإلعبلمية، كأطرافيا، كالعبلقات بينيا، كأىدافيا كالسياقات االجتماعية التي تتفاعل معيا 
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مف أجل تحقيق ىذه األىداؼ، ككصف ىذه الحقائق كتفسيرىا كالتكقع باتجاىات الحركة 
 1فييا".

 مكضكعي الذؼ يضـ كافة األنشطة كالعمميات اإلعبلمية كاالتصالية مع اإلطار ال كى
الجيكد المنظمة كالدقيقة، ىدفو تكفير المعمكمات عف الجميكر المكجو إليو الرسالة 

يط اإلعبلمية كقنكات االتصاؿ ككسائمو التي تستخدـ كأساس في اتخاذ القرارات كتخط
 2الجيكد اإلعبلمية كاالتصالية.

 دقيق ييدؼ إلى اكتشاؼ حقائق كقكاعد يمكف التحقق منيا مستقببل عف  ىك استقصاء
طريق االختبار العممي كالبحث كالذؼ ىك طريق لمدراسة يمكف التكصل بكاسطتيا مف 

كالتي ليا عبلقة  خبلؿ التحرؼ الشامل كالدقيق في جميع األدلة التي يمكف التحقق منيا
 3بمشكمة معينة".

  لت إيمرؼ البحث اإلعبلمي بأنو دراسة عممية تقكـ بيا كعرؼ كارف اجي كفيميب أك
كسائل اإلعبلـ لسمككيات المخمكقات البشرية في المكاقف الحالية، كعادة تتطمب جمع 

 4ـ.معمكمات كمية أكلية كتشمل أيضا دراسة رجاؿ اإلعبلـ ككسائل محتكػ رسائمي

  أىداف البحث اإلعالمي:

خاصة عف أىداؼ البحث العممي بصفة عامة،  ال تختمف أىداؼ البحث اإلعبلمي بصفة
 5كقد لخصيا الباحثكف في:

                                                 
 9، ص2004، عالـ الكتب، القاىرة، 2دمحم عبد الحميد ، البحث العممي في الدراسات اإلعبلمية، ط 1
 19، ص1976، القاىرة، دار الشعب، بحوث اإلعالم األسس والمبادئسمير حسيف،  2
 19، ص2017اإلمارات العربية، دار الكتاب الجامعي،  مناىج البحث اإلعالمي،سعد سمماف المشيداني،  3
 38، ص2014، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، 1، عماف، طمناىج البحث اإلعالميمناؿ ىبلؿ المزاىرة،  4
 10-9ص، 2013القاىرة، عالـ الكتب،  ،3، ط البحث العممي في تكنولوجيا التعميم ،دمحم عبد الحميد 5
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 الكشف عف الحقائق كخصائصيا. -1
 الكشف عف العبلقات االرتباطية ليذه الحقائق كعناصرىا.  -2
 السيطرة عمى حركة الحقائق التي تـ اكتشافيا كمعرفة خصائصيا كعبلقاتيا.-3
 ك مثيبلتيا في إطار العبلقات المتجددة كالمتغيرة.إمكانية التكقع بحركة ىذه الحقائق أ-4 

تشترؾ العمـك عمى اختبلؼ تصنيفاتيا في افتراض كجكد عبلقات منظمة تجمع بيف 
الظكاىر المختمفة، كعمى ىذا األساس يمكف القكؿ أف القاسـ المشترؾ بينيا ىك سعييا 

لمؤدية إليو، كالتنبؤ لمكشف عف ىذه العبلقات بيدؼ تفسير ىذه الظكاىر كضبط العكامل ا
 بمستقبميا إذا سارت الظركؼ سيرا معينا.

كعمى ضكء ذلؾ يسعى البحث اإلعبلمي إلى تحقيق ىذه األىداؼ كلك بدرجات 
 ؼ البحث اإلعبلمي المرصكدة نذكر:متفاكتة مع العمـك الطبيعية، كمف أىـ أىدا

خرػ ككشف مف خبلؿ كصف الظاىرة كتحديد عبلقتيا بالظكاىر األ التفسير: -1
كضعيتيا كبياف عناصرىا المتككنة منيا، لذلؾ تدخل البحكث اإلعبلمية ضمف الدراسات 

 الكصفية التحميمية.

: يحدث ذلؾ مف خبلؿ التحكـ في العكامل المؤدية الضبط كيدف لمبحث اإلعالمي -2
تسعى إلى الظاىرة، بغرض السيطرة عمييا أك الحد مف تأثيراتيا أك تكجيييا كجية معينة، ك 

البحكث التجريبية كشبو التجريبية إلى تحقيق ىذا اليدؼ. كقد استعاف البحث اإلعبلمي 
بعناصر االستقراء العممي كأىميا التحميل كالتركيب إلدراؾ الحقائق الجزئية لمظاىرة 
كالتعرؼ عمى العبلقات القائمة بيف العناصر بعضيا. كما أمكف بالتركيب تجميع ىذه 

مخركج بحقائق كمية كاضحة عف ظاىرة قيد البحث، كمنو صار ممكنا الحقائق الجزئية ل
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فيـ العكامل المؤدية إلى حدكث الظاىرة كضبطيا كالتحكـ فييا كعزليا عند إجراء 
 1التصاميـ التجريبية.

 القكؼ  االحتماؿ بمعنى يأتي اإلعبلـ بحكث في التنبؤ التنبؤ في البحث اإلعالمي: -3
 يككف  كىنا في حالة تكفر ذات الشركط كعايشت نفس الظركؼ،بما قد يطرأ عمى الظاىرة 

 الظكاىر مف كغيرىا اإلعبلمية الظكاىر أف ذلؾ مختمفة، بدرجات لبلحتماؿ خاضعا التنبؤ
انما عامميف، أك كاحد بعامل تتأثر ال االجتماعية متداخمة كمعقدة،  كثيرة بعكامل تتأثر ك 

 االجتماعي. شأنيا شأف كل الظكاىر التي يفرزىا الكاقع

، Probabilisticليذا يقاؿ بأف شرح ك تفسير الظكاىر اإلنسانية ىك تفسير احتمالی
كالتفسير األكؿ أضعف  Déductiveبينما تفسير الظكاىر الطبيعية ىك تفسير استنباطی

 2ظرا لقدرتو التنبكئية المحدكدة.مف الثاني ن

ئج التي يتحصل عمييا النتاكشرحو الدكتكر أحمد بف مرسي التنبؤ مف حيث أف "
الباحث بشأف تحديد حركة التأثيرات بيف الظكاىر المدركسة كالتعرؼ عمى اتجاىاتيا 
المختمفة في شكل قكانيف كنظريات عممية تسمح لو مستقببل في شكل احتماؿ قكؼ تكقع ما 

بالكيفية المذككرة، ككف ذلؾ مف  في حالة حدكث التأثيرات السالفة الذكر يحدث مستقببل
ألىداؼ اليامة لمبحث العممي الذؼ ينطمق فيو الباحث مف دراسة كاقع الظاىرة، مف أجل ا

                                                 
، الككيت، مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع، 3السيد أحمد مصطفى عمر، البحث العممي مفيكمو إجراءاتو كمناىجو، ط 1

 31-30ص ص، 2008
 -التطبيقات، دار ؽ باء الحديثة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -المناىج  -العممي أحمد بدر ، عمـك اإلعبلـ، البحث  2

 ،2008القاىرة ، 
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رسـ الصكرة المستقبمية ليا، شريطة تكفر عامل الثبات، أؼ بقاء الظركؼ المحيطة 
 1بالظاىرة محل الدراسة دكف تغيير".

 2:ىي مية المعاصرة إلى خمس مجاالتكقد صنف الباحث ىاركلد السكيل البحكث اإلعبل
 المجاؿ األكؿ: بحكث القائـ باالتصاؿ كحارس البكابة، أك مف قاؿ؟ 
  المجاؿ الثاني: بحكث المضمكف أك الرسالة، أك ماذا قيل؟ 
  المجاؿ الثالث: بحكث الكسيمة أك القناة، أك كيف قيل؟ 
  المجاؿ الرابع: بحكث الجميكر أك المستقبميف، أك لمف قيل؟ 

 أك بأؼ تأثير عمى الفردأك المجتمع؟  المجاؿ الخامس: بحكث التأثير 
  خصائص البحث اإلعالمي

ف كانت ىي  حّدد الدارسكف جممة مف الخصائص يمتاز بيا البحث اإلعبلمي كا 
ع مف البحكث نفسيا التي تّميز أؼ بحث عممي، فقط  قامكا باسقاطات عمى ىذا النك 

 3كنجمميا فيما يأتي:

بدأ بسؤاؿ في عقل الباحث تتـ صياغتو عمى ت البحث العممي عممية منظمة وىادفة:-1
شكل مشكمة بحثية تكضع ليا حدكد كمتطمبات بصكرة دقيقة، يمي ذلؾ إتباع خطة البحث 
التي يتـ كضعيا كالتي تحدد الخطكات العممية البلحقة لمبحث العممي، ك يحدد الباحث 

جراءاتو كأ  دكاتو حسب طبيعة البحث.منيج البحث كا 

                                                 
، 2013، ، الجزائر، دار الكرسـ لمنشر كالتكزيع1أحمد بف مرسي، األسس العممية لبحكث اإلعبلـ كاالتصاؿ، ط 1
 12ص
 20، ص2017دار الكتاب الجامعي،  سعد سمماف المشيداني، مناىج البحث اإلعبلمي، اإلمارات العربية، 2
  22-21، ص2017سعد سمماف المشيداني، مناىج البحث اإلعبلمي، اإلمارات العربية، دار الكتاب الجامعي، 3
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كصكؿ إلى أفكار عممية لميسعى فيو البحث اإلعبلمي بأف الباحث  يتميزاألصالة:  -2
جديدة  ذات أىمية عممية، مف خبلؿ المكضكع الذؼ يقـك بدراستو، عمى أف يككف مستقبل 

عند اختيار  في تفكيره، كمعايًشا لمكاقع ك تبرز الجدة كاألصالة في البحث اإلعبلمي
دمو الباحث لمعالجة المكضكع. كما أف المكضكع كتحديد المشكمة كاألسمكب الذؼ يستخ

األصالة يمكف أف تظير مف خبلؿ األمثمة المحمية التي يستخدميا الباحث، ككذلؾ النتائج 
 كالتكصيات كالحمكؿ النابعة مف البيئة التي يتكصل إلييا الباحث كيقترحيا لعبلج المشكمة. 

درات ك الميارات التي تتمثل خاصية اإلبداع في البحث اإلعبلمي في القاإلبداع: -3
 يمتمكيا الباحث كيسخرىا لخدمة مكضكع البحث، ليتكصل إلى أفكار ابتكارية متميزة. 

بما أف البحث اإلعبلمي عمل دقيق، فإنو يتطمب الحرص التاـ مف الباحث،  الدقة:-4
كالتأكد مف أف المعمكمات التي يعتمد عمييا في دراستو معمكمات دقيقة، كاف يسعى في 

إلى التحقق مف دقة تمؾ المعمكمات. ىذا باإلضافة إلى أف مف أىداؼ البحث  البحث
العممي زياد درجة تأكيد بعض البيانات كاالستنتاجات القديمة. كليذا فإف الباحث يعمد في 
بعض األحياف إلى التكرار كا عادة الدراسة لمتأكد مف الدقة، خاصة أف التكصل إلى بعض 

كف بداية لظيكر مشكبلت جديدة، مما يدعك إلى ضركرة الحمكؿ لبعض المشاكل قد يك
إجراء بعض األبحاث األخرػ لتأكيد صحة تمؾ النتائج أك لصياغة مشكبلت بحثية أخرػ 

  .ما ينافييا ىكالتكصل إل

كىناؾ العديد مف المناىج العممية التي يتـ استخداميا مع أنكاع الدراسات العممية، 
كلكف ىناؾ اتفاًقا عمى تصنيف المناىج العممية في  كقد يختمف الخبراء في تصميميا،

 1:إطار الدراسات العممية كاألتي

كتعتمد عمى مسح التراث العممي، كسؤاؿ ذكؼ الدراسات االستطالعية أو الكشفية:  -1
الخبرة، كتحميل الحاالت كاألمثمة التي يمكف االستدالؿ مف خبلليا عف نتائج تثرؼ 

 الدراسة. 
                                                 

  21، ص2013، القاىرة، عالـ الكتب، 3دمحم عبد الحميد، البحث العممي في تكنكلكجيا التعميـ، ط 1
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كتعتمد عمى المنيج المسحي بتصميماتو المتعددة، كدراسة  صفية:الدراسات الو  -2
الحالة، كتحميل النظـ، كتحميل المحتكػ، كالسببية المقارنة، كالدراسات االرتباطية 

 كالتطكرية.

 كتعتمد عمى المنيج التجريبي.  الدراسات التجريبية:-3 

 كتعتمد عمى المنيج التاريخي. الدراسات التاريخية:-4

ج العممية أدكات قياس أك جمع البيانات يمكف استخداميا مع كل المناىج، كلممناى
كىي الكسائل التي يعتمد عمييا الباحث في قياس المتغيرات أك جمع البيانات عنيا بشكل 
منيجي يتكفر فيو االتساؽ كالثبات كصدؽ القياس كالصبلحية لبلستخداـ مف أجل اليدؼ 

 أك يقكـ بتصميميا طبًقا ألىداؼ البحث.  الذؼ أعدت لو. كيختار منيا الباحث

 أىمية البحوث اإلعالمية
لقد أدرؾ الباحثكف الحاجة إلى منيج عممي مدركس في البحث، فادخمكا طريقة 
التجربة كأسمكب المبلحظة في بحكثيـ، كاعتبركىا األساس المعتمد عميو. كقد قسمكا 

التجربة، كالمعرفة النظرية، ثـ عمدكا المعرفة إلى نكعيف: المعرفة المبنية عمى االختبار ك 
إلى مسح األشياء ككصفيا تميًيدا الختبارىا، كأكدكا عمى مجاؿ ميـ في بحثيـ العممي، 
ىك المعاينة كالمشاىدة، أؼ أسمكب المبلحظة. كلذلؾ فقد أصبح منيج البحث العممي 

 1.كالتمرس عمى تقنياتو عمما قاًئما بذاتو

 تعريف الباحث العممي
ىك المخطط كالمنظـ كالمنفذ كالمكجو لمختمف مراحل : "الباحث العممي بأنو يعرؼ

 ".البحث العممي، كصكال إلى النتائج العممية كالمنطقية

                                                 
، 1992ستخداـ مصادر المعمكمات ، بغداد ، دار الشؤكف الثقافية العامة، عامر ابراىيـ قنديمجي، البحث العممي كا 1
 25ص
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اطى يتع كعرفو مكريس أنجرس بأنو" شخص متخصص في ميداف مف مياديف العمـك
 1.البحث النظرؼ أك اإلمبيريقي"

 الباحث العممي خصائص
 2:ىما االعممي تناكؿ الباحثكف جانباف ىاماف منيات الباحث سمبيدؼ الكقكؼ عند 

 اإلعداد  -1
 الصفات الشخصية.  -2

 ( اإلعدادFormation كيشمل التدريب الفكرؼ كالفني كاكتساب خبرة العمل، فعمى" )
كي يتمكف مف العمل كحتى يكتسب  ،الباحث المتدرب أف يدرس عددا مف العمـك المحددة

عدد مف التقنيات، كمف أمثمة ذلؾ التعبير عف األشياء بمغة الرمكز،  قدرا مف الميارة في
كالقدرة عمى معالجة العبلقات القائمة فيما بينيا، كصياغة كمعالجة األفكار بمغة صكرية، 
كتقكيـ مدػ صحة ىذه العمميات، كمعالجة البيانات كفيـ مدلكليا، كتعميـ التجارب في 

، ثـ عرض األعماؿ التي اضطمع بيا اآلخركف في صكرة تفضي إلى نتائج ىامة متميزة
الماضي كالعمل الذؼ يضطمع بو الباحث نفسو في الحاضر، كجزء مف عممية تتحقق 
عمى مراحل، كترمي إلى إثراء كتنمية مستقبل المعرفة كتطبيقاتيا، كأف يككف الباحث 

ة في المقاـ سطة الكتاباالعممي قادرا عمى التعبير عف نفسو بطبلقة كبشكل جذاب، بك 
 جزء مف الذخيرة المعرفية المشتركة كالمتاحة لمجميع. ك سطة النشر ابك ثـ األكؿ، 

 3الصفات الشخصية: -2
 :يتطمب مف الباحث باإلضافة إلى حسف الخمق أف يتحمى بأخبلؽ معينة مف أىميا

                                                 
 30، صمرجع سابقمكريس أنجرس،  1
 63-62، ص صمرجع سابقرجاء كحيد دكيدرؼ،  2
 14-10، ص ص1992دمحم مبارؾ الصاكؼ، البحث العممي أسسو كطريقة كتابتو، القاىرة، المكتبة األكاديمية، 3
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 أف يككف ذك تفكير سميـ متفرغا بالكامل لعممو صبكرا دؤكبا مجتيدا. -
باحث إلى نتائج سميمة عميو أف يعرؼ جيدا الغرض مف التجربة كيفيـ كلكي يصل ال-

 تجنب التسرع في استنتاج البيانات.اإلرشادات فيما سميما كي
دارسا لمعمـ مدػ الحياة مع اإلطبلع  ،طبيعة عمل الباحث تحتـ عميو أف يبقى طالباف إ-

دراؾ  يقو، كاإلضافة إليو ثـ نتاج اآلخريف كتنسإالمستمر عمى كل جديد في مجاؿ عممو كا 
 .نشر ما تكصل إليو مف إضافات

ىناؾ شيئاف أساسياف لضماف استعداد الباحث، يتضمف القدرات كالمكاىب التي فطر -
 يمكف أف تنمى بالتربية كالتعميـ كمف أىـ ىذه الصفات :كىي صفات مكركثة، عمييا 

كتحميو مما يثبط ىذه الصفة تعطيو قكة دافعة لحب عممو  حب اإلطالع والعمم: -أ
 عزيمتو.

يؤدؼ صفاء الذىف إلى قكة المبلحظة، كصدؽ التصكر كالتحرر مف  صفاء الذىن: -ب
 التحّيز.

تتطمب الكثير مف الدراسات الصبر كالمثابرة مف الباحث، حتى ال  الصبر والمثابرة:-ت
 تثبطو مشكمة أك عائق يكاجيو.

نة عقمية لضماف سبلمة العمل كسبلمة ينبغي أف يتمتع الباحث بأما األمانة العقمية:-ث
 نتائجو.

ىما الطريق إلى خمق األفكار ككركد الخكاطر بالذىف، حيث يككف  التخمين والخيال: -ج
 الفكر متحررا مف كل القيكد.

يؤدؼ إعداد الباحث إلى اختصار الكقت البلـز ليصل إلى مرتبة  إعداد الباحث: -خ
 رفيعة مف البحث.

عممية مستمرة لضركرة مسايرتو لركب العمـ كاإلطبلع عمى ما  ىك إعداد الباحث: -ح
 يصدر مف معمكمات جديدة. كمف أىـ يا يمـز التدريب عميو كتعممو لمباحث ما يمي:
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القراءة الكاعية المتأنية: كجمع المعمكمات فاتساع المعرفة يؤدؼ إلى سعة أفق الباحث   
 كتنكع أفكاره كتجديدىا كخمق االبتكار.

بقكاعد العمـ: يعتبر إلماـ الباحث بالعمـك األساسية كالقكاعد العممية العامة خير  اإللماـ -
 الدعائـ التي يرتكز عمييا ليقيـ بنيانو الفكرؼ.

دراؾ ما  - اإللماـ بالمغة: يساعد إلماـ الباحث بالمغة عمى التعبير السميـ كفيـ ما يقرأ كا 
المغة اإلنجميزية ألنيا تحتل المكانة يسمع كضمف ىذا السياؽ ينبغي عمى الباحث اإللماـ ب

األكلى مف حيث عدد كأنكاع المقاالت التي تنشر بيا، كتكظيفيا يساعد الباحث في إيجاد 
 حمكؿ لبعض المشاكل المطركحة.

تنمية الفضكؿ العممي: الفضكؿ يدفع الباحث إلى معرفة كيفية حدكث الظكاىر كالتعرؼ  -
 .دائما بدافع مف فضكليـ لكشف الكاقع عمى الحقائق باستمرار ، فيـ متعطشكف 

إذكاء ركح المناقشة: تفيد المناقشة في تقصي الحقائق كتبادؿ كجيات النظر بيف  -
األفراد كتكجيو نظر الباحث لزكايا أخرػ لممكضكع كالتزكد بمقترحات نافعة كتجنب أخطاء 

ساؤالت التي كاف مف المحتمل الكقكع فييا. المناقشات البناءة يمكف أف تضيء بعض الت
ال تغطييا مصادر المعمكمات التقميدية مف كتب كنشرات كمراعاة المباقة في المناقشة حتى 

 ال يحدث عكس المطمكب.
حضكر المؤتمرات: يؤدؼ حكر المؤتمرات العممية إلى تعرؼ الباحث عمى غيره مف  -

لى زيادة اىتمامو بما يقـك بو مف درا  سات.الباحثيف العامميف في مجاؿ تخصصو، كا 
التدّرب عمى كتابة بحث عممي: ال يقل إلماـ الباحث بطريقة فف ككتابة البحكث العممية  -

جرا ء التجارب ، ينبغي عمى الباحث تعمـ ذلؾ ليككف تعبيره كاضحا ،  أىمية عف القراءة كا 
 دقيقا ، مختصرا كبأسمكب سمس. 
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 السمات الشخصية
 1ية في ما يأتي:كحددت الدكتكرة رجاء كحيد دكيدرؼ السمات الشخص

ف كاف ىناؾ عدد مثير  عنصراف الكىما   الخيال واألصالة: - غنى عنيما لئلبداع كا 
لمدىشة مف العمماء الذيف ال يعتقدكف أف لؤلصالة أىمية في البحث، كقد حدد )مداكار( 

كل اکتشاؼ ك كل  بقكلو: " بإيجاز كظيفة األصالة كالخياؿ كاإلبداع في العممية العممية 
في الفيـ يبدأ كتصكر خيالي قمبي، لما قد تككف عميو الحقيقة، ينشأ كتخميف ميـ  تكسع

يمكف بدكنيا أف  ، كىناؾ صفة أخرػ مف نكع مختمف تماما، ال"يصدر مف داخل النفس
 تتحكؿ صفتا األصالة كالخياؿ إلى اإلبداع كاإلنجاز كىي: 

 Piere  ك بيير ككرؼ )عند كل مف مارؼ  نجدهكمثاؿ مشيكر لممثابرة  المثابرة: -
Curie Mary and   ) 

عمى  يجب أف تتكافر ىي حب العمـ: فيك الزاد األساسي الذؼ يعيف الباحث سمة أخرى  -
 التقدـ في بحثو كالكصكؿ إلى نتائج سميمة. 

كتشمل قدرة الباحث عمى االعتراؼ بأنو مف الممكف أف يككف عمى خطأ،  سعة األفق:
ه القدرة إلى الغركر أك الرضى المفرط عف النفس، كترتبط بسعة كقد يؤدؼ االفتقار إلى ىذ

 األفق ارتباطا كثيقا قدرة الباحث عمى: 
 نقد الفكرة أك العمل، سكاء كاف لو أـ لغيره، فقد يتكافر فيو الكعي كالعقبلنية  -

 كالتجرد عف اليكػ كيتطمب مثل ىذا النقد: 
يسمـ بو مقدما مف فركض ذات  ير مايحكؿ دكف المبالغة في التقد مف التكاضع ما -

طابع شخصي، كما يتطمب القدرة عمى طرحيا جانبا حتى يمكف اتباع الفركض التي يسمـ 
 بيا باحثكف آخركف، في نفس المجاؿ كحينئذ يعتمد البحث العممي عمى: 

                                                 
، لبناف، دار الفكر المعاصر، دمشق، 1، البحث العممي أساسياتو النظرية كممارستو العممية، طرجاء كحيد دكيدرؼ  1

 14، ص2000دار الفكر، 
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كلكف  الحصافة: كالتحمي بصفات متضادة، فعمى الباحث العممي أف يعبر عف فرديتو، 
أف يفعل ذلؾ في إطار األكضاع االجتماعية السائدة، كقد كتب جارفيمد  عميو أيضا

(Garfield قائبل: إف االتصاؿ كىك ىنا يشمل عممية التدريس كالتفاعل ىما جكىر التقدـ )
 العممي كعميو فكؽ ذلؾ أف يككف : 

ذا جاذبية عممية مؤثرة، تشعر القارغ معو أنو يقكده إلى الحقيقة بالمنطق كالعمـ  -
 كالتأثير، كأنو إف جادؿ بالحق، كنشير إلى خصيصة ىامة كىي: 

األخبلقية: كأىميا الحياد الفكرؼ كاألمانة في االقتباس كعدـ القذؼ كالمياجمة العمماء 
خريف، كاالعتراؼ بفضل السابقيف كالمعاصريف كالمسارعة إلى تصحيح األخطاء بركح اآل

  د البحث مغزاه األساسي مف ىدؼ كاتجاه.د حتى ال يفقجبدافع الشيرة كالم رياضية ال
كمف مصادر الحذر أثناء فترة إجراء التجربة لرفض أك عدـ  :التجرد كالنزاىة كالحذر، 

تتفق مع فكرة مككنة سمفا عما يجب أف تككف عميو تمؾ  تسجيل لمقياسات التي ال
)خطأ  المقاييس، كنشير إلى مصدر آخر رئيس لمحذر في جميع البيانات يطمق عمييا

 .اختيار العينة( 
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 الوحدة الثالثة
 العممية أنواع البحوث

 
 *  أنكاع البحكث العممية

 الدراسات االستطالعية-1

 الدراسات الوصفية-2
 الدراسات التجريبية -3

 *  مفاىيـ متصمة بالبحث العممي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 الوحدة الثالثة
 نواع البحوثأ

 
 

 أنواع البحوث العممية:
 

إف نشاطات البحث متعددة ككثيرة .. فيي تشمل التجريب كألكاف المسح العممي 
كتحميل الكثائق كالدراسات التاريخية كتفسير األفكار كالتحرير كغير ذلؾ. كيمكف أف نجمل 

 نشاطات البحكث في األنكاع الثبلثة التالية:
 عف الحقائق . )أ( البحث بمعنى التنقيب 

 )ب( البحث بمعنى التفسير النقدؼ.  
 )ج( البحث الكامل.

 
 شروط صالحية استخدام النموذج
 تقـك عمى قابمية المتغيرات لمقياس 

 مدػ تحديد العبلقات 
 درجة استقرار العبلقات 
 درجة شمكؿ المتغيرات
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 أنواع البحوث العممية:
التجريب كألكاف المسح العممي  إف نشاطات البحث متعددة ككثيرة.. فيي تشمل

 وغير ذلك. ميلوالتحكتحميل الكثائق كالدراسات التاريخية كتفسير األفكار 

  ويمكن أن نجمل نشاطات البحوث في األنواع الثالثة التالية: 

 )أ( البحث بمعنى التنقيب عف الحقائق . 

 )ب( البحث بمعنى التفسير النقدؼ. 

 )ج( البحث الكامل.

كزمبلئيا )عاـ  "سيممز"كالباحثة ( 1951كزمبلئيا )عاـ  "جاىكدا"تاف كترػ الباحث
 أف أنكاع البحكث التي تتصل بالعبلقات االجتماعية تنقسـ إلى: ( .. 1960

 FORMULATIVE OR الدراسات االستطالعية  الكشفية أو الصياغية :-1

EXPLORATORY  

المشكمة. كىذا النكع مف كىي الدراسات التي يقكـ بيا الباحث بيدؼ التعرؼ عمى 
الدراسة يقـك بو الباحث عامة عندما يككف ميداف البحث جديدا لـ يسبق أف استكشف 

 1البحث قميل. طريقو باحثكف آخركف أك أف مستكػ المعمكمات عف

  DESCRIPTIVE AND DIAGNOSTIC الدراسات الوصفية والتشخيصية : -2

يد سمات كصفات كخصائص ظاىرة كيقـك الباحث بيذا النكع مف الدراسات لتحد
 1أك كميا...  امعينة تحديدا كيفي

                                                 
 نقبل عف: 31، ص1994، المكتبة األكاديمية، أصول البحث العممي ومناىجوأحمد بدر،  1

Jahoda, M. Deutsch, M. and Cook, S. Research Methods in Social Relationspart I, New 
York, 1951 . 

Sellitz, C. and Others. Research Methods in Social Relations. Henry Holt, 1960 
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 تستعيف الدراسات الكصفية بالمناىج المسحية في مجاؿ تحميل الظكاىر المدركسة.

  EXPERIMENTALالدراسات التجريبية:  -3

ىذه الدراسات تحتاج إلى دقة شديدة حيث يقـك الباحث باختبار صحة بعض 
تكظف الدراسات التجريبية المنيج التجريبي ألنو التجربة.  الفركض العممية عف طريق
 األنسب لطبيعة ىذه البحكث.

ف كاف مف المبلحع أف  كزمبلءىا يفضمكف ضـ النكعيف األكليف في دراسة  "سيمز"كا 
 كشفية كصفية كاحدة .. 

كما ينبغي أف نؤكد مرة أخرػ عمى الطبيعة المرنة العريضة لتصنيفات أنكاع 
ؾ ألف كل نكع مف ىذه البحكث قد يحتكؼ عمى أكثر مف منيج لمبحث البحكث، كذل

منيج المسح  -طبقا لمتصانيف المذككرة أعبله  -البحكث الكصفية قد يدخل تحتيا ف)
 2مثبل(.كمنيج دراسة الحالة 

 ، كتأسيسا عمى ما سبق فإف أنكاع البحكث تختمف باختبلؼ الحقكؿ المعرفية لمعمـك
 لتي يتـ بيا تصنيف ىذه البحكث.كما تتعدد المعايير ا

 :وفييا نجد أوال: حسب الغاية من البحث:
 بحوث استكشافية: - 1

 ىي بحكث تقكـ بػ:
 دراسة مياديف بحثية جديدة لـ يتـ تناكليا مف قبل.• 

 تحديد الظكاىر الجديدة كالظركؼ المحيطة بيا.• 

 بحوث وصفية: – 2
 المحيطة بيا. ىدفيا إبراز خصائص ظاىرة ما كدراسة الظركؼ

                                                                                                                                                    
  32، ص1994، المكتبة األكاديمية، أصول البحث العممي ومناىجوأحمد بدر، 1

 32، ص1994، المكتبة األكاديمية، أصول البحث العممي ومناىجوأحمد بدر،  2
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 تمّكف الباحث مف معرفة حقائقيا الحالية كتحديد خصائصيا. -
 ككشف عبلقتيا بمتغيرات أخرػ. -
 كذلؾ بعد جمع كتصنيف كتحميل البيانات التي تمّكنو مف تفسير الظاىرة.-

  حسب المجاالت المعرفية -ثانيا 
 بحوث نظرية: وىي: – 1
 ية.بحكث تجرؼ إلشباع حاجة الباحث المعرف• 
 لتكضيح غمكض ظاىرة ما.• 
 منتائج المتكصل إلييا أىمية.لليس • 
في التطبيق تعتمد ىذه البحكث عمى إىماؿ العقل كالتحميل المنطقي كالمادة الجاىزة في • 

 المكتبات. 

 ىي بحكث تجرػ لمعرفة اإلنساف.بحوث اجتماعية:  – 2
 رفع قدراتو اإلنتاجية كاإلبداعية.ل• 
 المجتمع.تحسيف رفاىية ل• 
 مكضكع البحث ىنا يتعمق باإلنساف فقط.• 

 ثالثا: حسب درجة استخدام التجريد
 تستعمل جممة مف الدالئل كالبراىيف العقمية كالمنطقية. بحوث تجريدية: – 1
.ت•   ستخدـ التجريد بدرجات متفاكتة في شتى العمـك
 تجريدا. العمـك عمـ الرياضيات ىك أكثر •
 استخداما في شتى العمـك بسبب تطكرىا.التجريد اليكـ أكثر • 

ىي البحكث التي تمجأ إلى استخداـ التجربة بغرض الكصكؿ إلى  بحوث تجريبية: – 2
 نتائج كاكتشاؼ القكانيف.

 فييا يحاكؿ الباحث إعادة بناء الكاقع.• 
 ضبط المتغيرات كالعكامل المؤثرة في الظاىرة.• 
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 جارب.العمـك الطبيعية ىي أكثر استخداما لمت• 
 ىذا ال يعني أف بقية العمـك ال تستخدميا.• 
 .دقيقة الكصكؿ إلى نتائج مف أجلاليـك باتت كل العمـك ترجع إلى استخداـ التجربة • 

 رابعا: حسب نوعية المعمومات
 : ىي بحكث تستخدـ معطيات إحصائية كمية.بحوث كمية –1
 نقـك بتصنيفيا كترتيبيا كتحميميا.• 
 نتائجيا.كنعبر رقميا عف • 
 : ال تستخدـ المعطيات الكمية كاإلحصائية لمكصكؿ إلى نتائج.بحوث نوعية – 2
 كالمبلحظة. –لكنيا تمجأ إلى أدكات أخرػ مثل المقابمة • 

 خامسا: حسب طبيعة المعمومات
يحصل فييا الباحث عمى المعمكمات األكلية عف طريق جمعيا مف  بحوث ميدانية: –1

 عة مف األدكات منيا المقابمة كالمبلحظة.باستخداـ مجمك ، الميداف
يمجأ فييا الباحث إلى الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بالظاىرة،  :بحوث وثائقية – 2

 انطبلقا مف المحتكيات المكتبية مثل الكثائق كالبيانات كالبحكث السابقة.

 سادسا: حسب طبيعة النتائج

 بحوث أساسية –1
 كزيادة تراكميا عبر بحكث أصيمة. ىدفيا تطكير المعرفة العممية• 
 تقـك بيا في العادة مراكز البحكث كالدراسات كالييئات الجامعية.• 
 بحوث تطبيقية – 2
تيدؼ إلى إيجاد حل لمشكمة قائمة، كىي بحكث تبدأ بمشكمة يسعى الباحث إليجاد • 

 حمكؿ ليا.
 كتطمع بيذه البحكث المراكز كالمعاىد كالكميات ألغراض متعددة.• 
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 سابعا: حسب أساليب البحث
تتضمف البحث عف حقائق محددة ىي ال تعطي أىمية لمتعميـ أك بحوث التنقيب:  –1

 التطبيق.
ىي بحكث تمجأ إلى التدليل المنطقي مف أجل الكصكؿ إلى  بحوث التفسير النقدي: -2

 نتائج تحل مشكمة قائمة.
 ر أكثر مف الحقائق.يتعمق البحث ىنا بدراسة كتحميل مشكبلت تتعمق باألفكا• 
 بحوث كاممة: – 3
 ىدفيا إيجاد حل لمشكبلت خاصة كمنيا الكصكؿ إلى التعميـ.• 
 بعد التنقيب عف الحقائق المتعمقة بمكضكع الدراسة.• 
 نجد تحميل األدلة كتصنيفيا كفق إطار منطقي مناسب.• 
 لبلستدالؿ عمى النتائج.• 
 .بحكث النقديةكبيذا فيي جمع بيف البحكث التنقيبية كال• 
 

  أنواع البحوث اإلعالمية
يعتقد الدكتكر يكسف تمار أف البحكث اإلعبلمية االتصالية تدكر عمى األقل حكؿ 

 1:ذكر منيا ما يمي ،ثبلثة أصناؼ مف الدراسات

كتمس المستكيات الثبلثة مف العممية االتصالية )المرسل،  :الدراسات التحميمية-1
ا النكع مف الدراسات بالتعّرؼ عمى العناصر المكّكنة ليا (، ييتـ ىذالرسالة، الكسيمة

كالعبلقات السائدة داخميا، مف خبلؿ اختبار عبلقات التأثير كالتأثر بيف تمؾ المتغيرات 
 كالمككنات.

ال يكتفي الباحث في ىذا النكع مف الدراسات باستكشاؼ الظاىرة أك تصكيرىا، بل يتعداه 
 ا عمى الشكل الذؼ ىي عميو. إلى دراسة العكامل التي أكجدتي

                                                 
االتصالية، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، ص –مناىج كتقنيات البحث في الدراسات اإلعبلمية يكسف تمار،  1
 17-11ص
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يرتبط ىذا النكع مف الدراسات عادة عمى عنصرؼ الجميكر  الدراسات االستطالعية:-2
لمرسالة كالتأثير في عناصر العممية االتصالية. كيعد ىذا النكع شديد اإلرتباط أك المستقبل 

الطابع  بالدراسات اإلعبلمية لما لو مف إمكانيات كبيرة في تفسير الظكاىر كا عطاء
 المنطقي كاالستداللي لمنتائج التي قد تصل إلييا.

تكظف الدراسات اإلستطبلعية المنيج المسحي كمختمف أدكات البحث العممي 
 كاالستمارة االستبيانية، المقابمة، المبلحظة، كأداة تحميل المضمكف.

بلمية الظاىرة اإلع تطكر كىي النكع الذؼ يعنى بتتبع مسار الدراسات التاريخية:-3
كماىي عميو اآلف، شكميا السابق،  عبر فترات زمنية معينة مف خبلؿ تحديداالتصالية 

كلمدراسات التاريخية أىمية كبيرة ألف بعض الظكاىر التي يدرسيا الباحث اإلعبلمي إنما   
  تستمد تفسيراتيا مف العكدة إلى الماضي.   

تيتـ بتفكيؾ كتركيب الدكاؿ  كتخص تمؾ الدراسات التي :الدراسات السيميولوجية -4
المغكية النصية أك البصرية لكشف المعنى أك المعاني التي تحمميا كاستخراج دالالتيا، 

 كاستخبلص البنية المكلدة لممحتكػ منطقيا كدالليا.
 

 صعوبات البحث العممي
قد يككف الباحث في حد ذاتو عقبة أماـ إجراء بحكث عممية بسبب:  قدرة الباحث: - أ

  .مكضكعا يفكؽ قدراتو المادية كالعمميةاختياره 
 بالميول واألىواء والعواطف بسبب تأثر الباحث صعكبة التحمي بالمكضكعية-ب
 صعكبة تطكيع أدكات البحث بالشكل المطمكب. -ت
 

 مفاىيم البحث العممي في العموم االجتماعية
زيد مف قكة تعتبر مصطمحات البحث العممي أحد أىـ الركائز األساسية التي تدعـ كت

مي عمى ضبط الخطكط البحث العممي، لذلؾ كجب تحديدىا، ألنيا تساعد الباحث العم
 .العريضة لبحثو
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Méthodologie :تعريف المنيجية   
 تعرفيا دائرة المعارؼ البريطانية بأنيا:" مصطمح عاـ لمختمف العمميات التي ينص عمييا

ي مجاؿ اختصاصو، كىذا يؤكد كحدة أؼ عمـ كيستعيف بيا في دراسة الظاىرة الكاقعة ف
المنيج باعتباره طريقة تفكير يعتمد عمييا في تحصيل المعرفة كبالتالي يككف المنيج 

 1العممي ضركرة لمبحث العممي". 

 الطريق التي يتبعيا الباحث مف أجل الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد. فيي  أيضاىي
البراىيف كاألدلة كالحجج لمتأكد مف مجمكعة األدكات التي يستخدميا باحث ما في تقديـ 

 2 صحة فرضية أك نظرية معينة أك عدـ صحتيا.

مجمكعة المناىج كالتقنيات التي تكجو إعداد " :حسب مكريس أنجرس المنيجية ىي
العممي كترتيب الطريقة العممية، أؼ ىي دراسة المناىج كالتقنيات المستعممة في   البحث

 3 ." العمـك اإلنسانية

 كعة اإلجراءات كاآلليات المتعارؼ عمييا بيف العمماء كالتي يمكف استخداميا مجم"ىي
لممبلحظة كالكشف كالتحقيق في اكتساب المعرفة كالكصكؿ إلى الحقائق كالغرض 
األساسي مف المنيجية ىك محاكلة فيـ األمكر كالعبلقات في المحيط الذؼ يعيش فيو 

 انيف العممية التي تحكـ الككف كتسّيره". اإلنساف مف أجل الكصكؿ إلى النظريات كالقك 

 ىي عمـ يدرس المناىج البحثية المستخدمة في كل فرع مف فركع العمـ األخرػ، كلقد اتفق
المفكركف في تعريفيـ ليا عمى أنيا "الدراسة المنطقية لقكاعد كطرؽ البحث العممي 

 .كصياغتيا صياغة إجرائية تيسر استخداميا"
                                                 

، ليبيا: الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع مقدمة في مبادئ وأسس البحث االجتماعي مصطفى عمر التير، 1
 21،ص  2016كاإلعبلف،

المكتب الجامعي الحديث،  اإلسكندرية: عداد البحوث االجتماعيةخطوات المنيجية إلالبحث العممي:  حمد شفيق،  2
  211، ص2015

)ترجمة: صحراكؼ بكزيد كآخركف، الجزائر، دار 1، طمنيجية البحث العممي في العمو م اإلنسانية مكريس أنجرس، 3
 11.2،ص 2016القصبة لمنشر، 
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 أىمية المنيجية:
منيجية البحث العممي في العديد مف األمكر التي مف شأنيا أف تساعد  أىمية تجمىت -1

كتابة بحث عممي عمى نٍحك كاٍمل كشاٍمل، إذ ترتبط أىمية منيجية البحث   الباحث عمى
بعد أف يقـك بجمع المعمكمات كالتأكد مف  ،لمفرضيات  العممي في كضع الباحث العممي
كع المشكمة التي محدد عمى حسب  ن  ممي عمى منيجصحتيا، حيث يعتمد الباحث الع

المنيج التجريبي _عمى سبيل المثاؿ_  إذا كانت    إذ يقـك  باستخداـ  و.يتناكليا في بحث
بات صحتيا إلث  مشكمة البحث بحاجة إلى تجريب ما، فيقـك بفحص الفرضيات المطركحة

 1.ثالبحث العممي التي اتخذىا الباح أك دحضيا عف طريق مناىج

يختار الباحث العممي منيجية البحث العممي مف أجل الحصكؿ عمى المعمكمات  -2
مف المصادر كالمراجع التي ليا صمة بمكضكع البحث الذؼ يتناكلو.   الدقيقة مف العديد

 .التنبؤ حكؿ ما سيحدث في المستقبلمنيجية البحث العممي تكسع مدارؾ الباحث في   إف

لباحث عمى كضع عدة مقارنات بيف الفرضيات التي كضعيا عبلكة عمى ذلؾ، تساعد ا-3
، مما يمكنو كلةختبلؼ بيف تمؾ الفرضيات المتناالكل باحَث كتكضيح أكجو الشبو كأكجو ا

 2تيار زاكية جديدة لمشكمة بحثو.مف اخ

تبحث المنيجية كذلؾ في تركيب المناىج كالعناصر التي تتكّكف منيا كتصنيفيا، كفي -4
كىرية بيف المناىج كالطرؽ المختمفة، فضبل عف البحث في امكانية العبلقات الج

 استخداميا كحدكد ىذا االستخداـ.

 3ا:ميمة في البحث العممي مف حيث أنيالمنيجية بناء عمى ما سبق فإف 
                                                 

، الجزائر: ديكاف المطبكعات وم القانونية واإلداريةمناىج البحث العممي وتطبيقاتيا في ميدان العم عمار عكابدؼ، 1
 11،12، ص ص  2011الجامعية، 

2 Modeste Muke Zihisire,La recherche en sciences sociales et humaines: guide pratique, 
méthodologie et  cas concrets, Paris : l’Harmattan, 2011, p: 25.  

البحث العممي كتقنياتو في العمـك االجتماعية، برليف، المركز الديمقراطي العربي،  عمار بكحكش كآخركف، منيجية 3
 11، ص2019
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أداة فكر كتفكير ك تنظير: فيي أداة ىامة في زيادة المعرفة كاستمرار التقدـ كمساعدة  ✔
 .في فيـ المعمكمات كالبيانات كمعرفة المفاىيـ  راتوالدارس عمى تنمية قد

أداة عمل كتطبيق: مف حيث أنيا تزكد الباحث بالخبرات التي تمّكنو مف القراءة  ✔
يتفحصيا كتقييـ نتائجيا كالحكـ عمى أىميتيا ك استعماليا   التحميمية الناقدة لؤلعماؿ التي
 ي.في المجاؿ التطبيقي كالعمم

تزكد المشتغميف خاصة في المجاالت الفكرية بتقنيات   فييير:أداة تخطيط كتسي ✔
 الظكاىر كالمشكبلت التي تكاجييـ.  تساعدىـ عمى معالجة

بداع أداة فف ✔   .كا 

 محددة. تساعد الباحث عمى انجاز بحكثو كفق نظرية عممية ✔
 .ف الباحث مف إتقاف عمموتمكّ  ✔
 .بو الخطكات المبعثرة كاليفكاتتجنّ  ✔

 عمم المناىج:   

ىك مجمكعة الخطكات التي يتبعيا الباحث لتفسير ظاىرة ما، كما أنو مجمكعة     
المناىج كاالقترابات كالمفاىيـ كاألدكات التي تتضافر فيما بينيا، حيث تقدـ لمباحث أك 
الطالب أك المحمل دليبل إرشاديا يتبعو إلدراؾ الظكاىر المختمفة كالتعامل معيا كسبر 

 أغكارىا.
  مجمكعة مف المسالؾ التي تتبعيا ىذه المناىج كاالقترابات  عمـ المناىج بأنو:كعرؼ"

 لمكصكؿ إلى الحقائق أك إزالة المبس كالغمكض عف كثير مف العمميات كتفاعبلتيا.

كيعرفيا دمحم بدكؼ بأنيا: "عمـ يعتني بالبحث في أيسر الطرؽ لمكصكؿ إلى المعمكمة -3
كذلؾ معنى ترتيب المادة المعرفية كتبكيبيا كفق أحكاـ الجيد كالكقت، كتفيد   مع تكفير

 1.مضبكطة ال يختمف عمييا أىل المنيجية

 
                                                 

    .1دار الطباعة كالنشر، د.ت.ف، ص،  ،، تكنسالمنيجية في البحوث والدراسات األدبية دمحم بدكؼ، 1
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  الفرق بين عمم المناىج والمنيجية
مف تؤكد الدراسات أف عمـ المناىج يبحث في تاريخ المناىج كطرائق البحث العممي 

يبحث في  المناىج كطرؽ البحث العممي، كما  ءحيث األسباب التي أدت إلى نشك 
الشركط المتعمقة بإمكانية استخداـ ىذه المناىج كالطرؽ في الحصكؿ عمى نتائج عممية، 
كما يستعمل عمـ المناىج لمتحقق الفعمي مف كفاية المناىج كالطرؽ في الحصكؿ عمى 

 مجمل األىداؼ المرجكة مف البحث العممي في كاقعو اإلجتماعي. 

كف منيا المناىج كالعناصر التي تتكّ  أما المنيجية فيي تبحث كذلؾ في تركيب
كتصنيفيا كفي العبلقات الجكىرية بيف المناىج كالطرؽ المختمفة، فضبل عف البحث في 

  إمكانية استخداميا كحدكد ىذا االستخداـ".

 Méthode تعريف المنيج: 
تكتسي دراسة المنيج أىمية كبيرة، فميما كاف مكضكع البحث، فإف قيمة النتائج 

    .ى قيمة المناىج المستخدمةتتكقف عم

 :يعرف المنيج العممي

يعني أيضا "الطريقة أك العممية التي ينفذ بمقتضاىا حل 1 مؾ.بأنو الطريق أك المس :لغة
 المشكمة المطركحة.

   اصطالحا:
منيج كىما مف العمماء الذيف اىتمكا بال "كمكد برنارد"ك  "کكف يس بيفرانس"بحسب  

الطريق المؤدؼ إلى »فإف معنی اصطبلح المنيج ىك  ياللالتجريبي كالمنيج االستد
الكشف عف الحقيقة في العمـك بكاسطة طائفة مف القكاعد العامة التي تييمف عمى سير 

 2. «ياتو حتى يصل إلى نتيجة معمكمةد عممالعقل كتحدّ 

                                                 
  11-12، ص ص، 2011، العراؽ، مطبعة العاني، منيج البحث األدبي الطاىر جكاد، 1
  5ص ،1993. القاىرة، دار النيضة العربية، مناىج البحث العمميعبد الرحمف بدكؼ،  2
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المنيج ىك الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة الكتشاؼ الحقيقة، كأف  
مـ الذؼ يبحث في ىذه الطرؽ ىك عمـ المناىج، كأف ىذا العمـ قد تكّكف عمى يد العمماء الع

 1ىما يقطعاف طريقة كاحدة متكاممة إلى المعرفة. االمتخصصيف كالفبلسفة، إذ

 ىناك عدة تعاريف أخرى لمنيج البحث العممي منيا:
ل الكشف عف جأىك فف التنظيـ الصحيح لسمسمة مف األفكار المتعددة سكاء مف   

 حقيقة أك البرىنة عمى حقيقة ال يعرفيا اآلخركف.
بكاسطة مجمكعة مف القكاعد  ،ىك الطريقة المؤدية إلى كشف عف حقائق في العمـك  

 لى نتيجة معمكمة.إحتى تصل  العامة التي تييمف عمى سير العقل،
مجمكعة : "كمف جية أخرػ يعرؼ الدكتكر عامر مصباح المنيج العممي بأنو  
كالدقيقة التي يسمكيا الباحث في مناقشتو أك معالجة ظاىرة   لخطكات العممية الكاضحةا

  ."اجتماعية أك سياسية أك إعبلمية معينة
 كيف عبارة عف جكاب لسؤاؿ: "مكريس أنجرس فيعرؼ المنيج العممي بككنو"أما   

داميا في حيف أف التقنيات تشير إلى الكسيمة التي يتـ استخ ؟األىداؼ   نصل إلى
 .لمكصكؿ إلى ىذه األىداؼ

اختمفت استعماالت كممة منيج في ألفاظيا، إال أنيا تدكر  أنو ميماخبلصة القكؿ 
تمؾ الخطكات التي يتبعيا الباحث، ال يخرج عف ككنو المنيج ففي فمؾ معنى كاحد. 

حتى يستطيع كاألسمكب الذؼ يتبناه  كالكيفية  التي يعتمدىا في تكظيف تقنيات البحث 
 األىداؼ التي رسميا في بحثو. تجسيد

نكع البحث  Méthodeكيرتبط ذكر المنيج بالمصطمحات التالية: منيج البحث 
Type  أداة البحثTools أسمكب البحث ،Technique مسمؾ أك مدخل البحث ،

Approche. 

                                                 
  35، ص1994، المكتبة األكاديمية، أصول البحث العممي ومناىجوأحمد بدر،  1
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ز بعض الباحثيف بيف نكع البحث كمنيجو كأدكاتو، عمى اعتبار أف نكع البحث يميّ 
ىناؾ مف  .كأداة البحث ىي كسيمة تجميع البيانات ،كمنيج البحث ىك خطتو ،اهىك مستك 

د بناء عمى اليدؼ مف البحث، كبناء عمى مستكػ أف نكع البحث يتحدّ  ػ الباحثيف مف ير 
المعمكمات المتكفرة، كأف تصنيف أنكاع البحكث يجب أف يككف عريضا كمرنا، ليندرج 

منيج المسح  تضـالبحكث الكصفية مثبل ف .ىجتحت كل نكع مف أنكاع البحكث عدة منا
 كمنيج دراسة الحالة كىكذا. 

 :مفيوم األسموب
لمداللة عمى كل مف  Techniqueبعض كتب البحث العممي تستخدـ كممة أسمكب 

 ObservationTechniqueالنكع أك األداة أك المنيج، حيث يقاؿ مثبل أسمكب المبلحظة 
أسمكب منيج البحث كالتقصي  Questionnaire Techniqueأسمكب االستبياف 

Investigative Technique.1 

 :مفيوم المدخل
كسفكرد المدخل بأنو: "التعامل مع مكقف ما أك مشكمة ما بطريقة ما أعرؼ قامكس 
 حكؿ مكضكع ما".

مصطمح المدخل أك المسمؾ، استخدـ لمداللة عمى الطريقة التي يسمكيا الباحث حيف 
 مكضكع، كقد يرتبطع البحث، أؼ الزاكية التي يبدأ منيا تناكؿ اليقترب أك يعالج مكضك 

في  2كالجغرافيا.،النفس   كعمـ ،جتماعاالك  ،كاالقتصاد ،التاريخ ،األكاديمية بالعمـك المدخل
  .بعض الحاالت يميد المدخل لممنيج في حل المشكمة

                                                 
 37ص مرجع سابق،أحمد بدر،  1
 نقبل عف 38ص مرجع سابق،أحمد بدر،  2

Hillway,tyrus,Introduction to Research, p5 . 
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ياسي االغتراب كقد يرتبط المدخل بالظكاىر أك المشكبلت المختمفة مثل ) العنف الس
/ الصراع....( كأخيرا قد يرتبط المدخل بالطريقة االستنباطية أك االستقرائية في التفكير أك 

 1.المدخل الكيفي أك الكمي لمتعبير عف الظكاىر

طريقة خاصة غير تقميدية في استعماؿ  "يعرؼ مكريس أنجرس المدخل عمى أنو
كتناكؿ ظكاىره كنظمو لرؤية الكاقع التصكر المنيجي ": يعرفو عمى أنو كما" النظرية

لذلؾ فالمدخل المنيجي يتحدد في ضكء ا. نساؽ النظرية المصاغة حكليكمراجعة اال
كالتي تمثل اإلطار  المبادغ األساسية كاألسس المنطقية التي يستند عمييا الباحث

 2".المرجعي لممعالجة المنيجية

بستمكلكجية ك اال االعتقادية سسكيعرؼ المدخل عمى أنو "الصيغة النظرية ذات األ
التي تيدينا كترشدنا إلى اختيار المنيج  االستراتيجيةككذا أىدافيا  ،حتى اإليديكلكجيةك 

لطبيعة المكضكع ك مف اختيار الطرؽ كاألساليب ك حتى تحديد األدكات كالكسائل   المبلئـ
 3."عممية في نياية مسار البحث المبلئمة لمكصكؿ إلى نتائج

 القتو باإلقترابالمدخل وع
يعد االقتراب كالمدخل مف القضايا الشائكة ككنيما مازاال محل جدؿ كاختبلؼ بيف 

 .ف، كىناؾ عدـ الدقة في تكظيفيماالباحثي

كبحسب الباحثيف فإف ىناؾ تداخبل بيف مصطمح مدخل كمصطمح مقاربة، فاألكؿ 
جية، أما المقاربة فيمكف "عف صيغة نظرية ذات األسس الفمسفية كالمرتكزات اإليديكلك  يعبر

أف تككف صيغة نظرية مستقاة مف مجمكعة مف األفكار كالتجارب اإليديكلكجية، أؼ أف 
 . يمكف أف يككف متنكعا كليس مكحدا نجاحيا

                                                 
 158دمحم دمحم ربيع، مناىج البحث في السياسة، ص  1
 25، صالمرجع السابق 2

 ، 2011، دار الفكر العربي ،عمـ النفس اإلجتماعي رؤية معاصرة، القاىرة فؤاد البيي السيد، عبد الرحماف سعد،3 3
 .111ص 
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ذات أكثر مف  المدخل المنيجي يككف مادة ذك اتجاه كاحد، بينما تككف المقاربة
ك تاريخية مقارنة، كىذا ما يثبت تنكع عمى سبيل المثاؿ سكسيك ثقافية أك سكسي اتجاه،

تعدك أف تككف أكثر مف  إتجاىاتيا، كما أنيا ال ترتقي أف تككف مدخبل منيجيا، فيي ال
 1 ة.طريق

 Approcheمفيوم المقاربة: 
يطمق عمييا البعض مصطمح االقتراب كىي مف بيف المصطمحات القريبة مف 

ستراتيجية عامة أك أسمكب تحميمي يؤخذ مصطمح المنيج فيي تتقاطع جزئيا معو، تعني ا
جتماعية، كغالبا ما اال  أك اإلعبلميةكأساس في الدراسة كتحميل الظكاىر السياسية أك 

 االقترابفية معالجة المكضكعات أك ستخدـ في تحديد نقاط التركيز في الدراسة كفي كيت
التي  كاالستنتاجات كتحديد كحدات التحميل يؤثر بشكل مباشر في اختيار المفاىيـ .منيا

 2.التكصل إلييا" يسعى الباحثكف إلى

قتراب يستخدـ لئلشارة إلى المعايير االإلى أف مفيكـ الدكتكر دمحم الشمبي  يشير
األسئمة التي تطرح كالضكابط التي تضـ اختيار مكضكعات   المستخدمة في انتقاء

 3."كمعمكمات معينة أك استبعادىا مف نطاؽ البحث

اتجاه أك ميل الباحث إلى اختيار مفاىيمي معيف  ىكف آخريف كبحسب باحثي
الفرضيات مف أجل الكصكؿ إلى صياغة نظرية   دة مفكاالىتماـ بدراسة مجمكعة محدّ 

التي يستعمميا الباحث في  د نكعية المفاىيـ، االستفسار كالطرؽ معينة، كما أنو يحدّ 
  .الدراسة

 

                                                 
 لجبل لمنشر كالتكزيع،الجزائر، مؤسسة حسيف رايس ا ،منيجية البحث في العموم اإلجتماعية عيشي كآخركف، 1

  12-10 ، ص ص2102
  .55ص:  ،2011ككالة المطبكعات،  ،الككيت ،1ط مناىج البحث العممي، عبد الرحماف بدكؼ، 2
  21، صمرجع سابق دمحم بدكؼ، 3
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  ة:وتنقسم المقاربات إلى عامة وخاص

يتعاطى مع الدراسات االجتماعية في عمكميا، كيتناكؿ عددا كبيرا  راب العاـاالقت
  ـ.كاقتراب تحميل النظ ،الكظيفي ،نائيمف الظكاىر مثل االقتراب السمككي، الب

فيتعمق بظكاىر خاصة مثل ظاىرة القكة، حيث يمكف تناكؿ ثبلثة  أما الخاص
 .كاقتراب صنع القراركاقتراب السمعة   اقترابات كىي: اقتراب المناصب،

اإلطار النظرؼ الذؼ يؤطر : "ؼ االقتراب بأنوأما الدكتكر عامر مصباح فيعرّ 
طتو الباحث إلى الظاىرة البحث، كيعمل بمثابة المنظار أك المبصار الذؼ ينظر بكاس

  .المبحكثة
ىي المساعدة عمى تأطير جيد الباحث كتفكيره   ة النظريةبكاألىمية المنيجية لممقار 

  .رات الدراسةمتغيّ   ـ في أبعاد البحث أكمايتو مف التشتت، كفقداف التحكّ كح

 Conceptsم: يالمفاى
ىي مجمكعة الرمكز التي يستخدميا الفرد لتكصيل ما يريده مف معانی لغيره مف 
األفراد. ىذا كتتضمف عممية التفكير استخداـ المغة كىي نظاـ لبلتصاؿ يتككف مف رمكز 

د تسمح بتركيبات مختمفة ليذه الرمكز، كيعتبر المفيـك أحد الرمكز كمجمكعة مف القكاع
 ءاألساسية في المغة كالذؼ يمثل بطريقة تجريدية شيئا معينا أك إحدػ خصائص ىذا الشي

 أك ظاىرة معينة. 

زة كالخاصة بعممية االتصاؿ كالبحث، لو مفاىيمو المتميّ  يككل مكضكع عمم
ت المختمفة عف طريق ئيـ كلمجميكر المعمكمات كالخبراكيستطيع العمماء أف ينقمكا لزمبل

  .ىذه المفاىيـ

عادة بكاسطة العمماء كالباحثيف النابييف، عمى سبيل « المفيدة»كيتـ اختيار المفاىيـ 
كمفيدة كتخدـ صفات تنسحب عمى « عامة»ىي مفاىيـ « الدخل« »الكزف »المثاؿ مفاىيـ 

ـ ليست كسائل االتصاؿ فحسب، كلكنيا تستخدـ مختمف األشياء أك الناس، أؼ أف المفاىي
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لمتعميـ كذلؾ، كال بد أف تككف ىذه المفاىيـ كاضحة كدقيقة، كىذا يتحقق عف طريق 
 1التعاريف.

 Définitionsالتعاريف: 

 يعاريف أكليما ىك التعريف المفيكميعتمد البحث العممي عمى نكعيف مف الت
Conceptuel ،يجرائكالثاني ىك التعريف اإل Opérationnel ، كالتعريف المفيكمي يتضمف

  .ستخداـ مفاىيـ لتشرح مفاىيـ أخرػ ا

ف التعريف المفيكمي لظاىرة أ يسكؽ الباحثكف أمثمة عديدة عمى ذلؾ منيا القكؿ
، نحك نحك المؤسسات السياسية ياسي يمكف أف يككف السمكؾ العدكانالعنف السي

استخداـ "يمكف أف يككف ، ر سياسيةكف مناصب كيقكمكف بأدكااألشخاص الذيف يحتم
حقيقيا أك  ييع اعتبار التعريف المفيكمال نستطوحسبيم  "السبلح لتحقيق أىداؼ سياسية

إال إذا لـ يستخدميا الباحث  ،غير حقيقي، أؼ أننا ال نستطيع أف نرفض التعاريف السابقة
مع ما اتفق عميو  في دراستو بطريقة منتظمة، أك إذا كانت ىذه التعاريف متعارضة تماما

 معظـ الباحثيف في ىذا المجاؿ المكضكعي.

 Définition Procéduraleاإلجرائي:  التعريف
فيك الذؼ يغطي أك يصل الفجكة بيف المستكػ النظرؼ  يجرائاإل أما بالنسبة لمتعريف

 . مبريقي الذؼ تتـ مبلحظتوتكػ اإلكالفكرؼ كالمس
لذاؾ المفيـك حتى تتكحد لذؼ أعطاه الباحث كبالتالي فالمفيـك اإلجرائي ىك المعنى ا

 الرؤية بيف الباحث كبيف مف يطالع بحثو.

ىذه تتضمف سمسمة مف التعميمات التي تشرح العمميات التي « اإلجراءات»كمفيـك 
ر عنو معبّ  ،معيف يمبريقإر كجكد أك درجة كجكد حدث يجب أف يقكـ بيا الباحث ليظي

 بإحدػ المفاىيـ. 

                                                 
 38، صمرجع سابقأحمد بدر،  1
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صعكبة أك  بسببىذا مستخدـ كثيرا في العمـك االجتماعية،  يائجر كالتعريف اإل
 صفات التي يقكـ الباحث بتعريفيا.استحالة تطكيع ال

كىناؾ مشكبلت تتعمق بدرجة تكافق كل مف التعريفيف مع بعضيما كيمجأ الباحثكف 
 Validity Tests.1في تقييـ ذلؾ باختبارات الصدؽ 

 
 Théorieالنظرية: 

المفاىيـ  ىي كل مجرد مف: "التعاريف لمصطمح النظرية منيا أنياىناؾ العديد مف 
 2.يتحدد في سياؽ منطقي تقـك عميو الظكاىر

  ىي مجمكعة مف القضايا التي تشكل فيما بينيا نسقا معرفيا، يقكد إلى بناء عدد مف"
 االستنتاجات، تدعميا معطيات المبلحظة كالمشاىدة.

لبعد المعرفي كيتمثل في القضايا المعرفية المترابطة تشمل النظرية بعديف أساسييف ىما: ا
 التي تطرحيا النظرية.

البعد المنيجي كيتمثل في الطرؽ التي يتعيف تكظيفيا في تحميل القضايا التي تتناكليا 
 النظرية.

  ىي مجمكعة مترابطة مف المفاىيـ كالتعريفات كالحقائق التي تّككف رؤية منظمة
  .لمعالقات بيف المتغيرات بيدؼ تفسير الظكاىر كالتنبؤ بيالمظكاىر عف طريق تحديدىا 

 

  ىي مجمكعة متكاممة مف التعريفات، المسممات االفتراضات كالمفاىيـ المترابطة
 المشكمة لمجمكعة المكحدة تضـ التغيرات كاقتراحات مع ذكر النتائج.

 

 منطقي تقـك عميو الظكاىر  المفاىيـ يتحدد في سياؽ ىي كل مجرد مف".  

                                                 
 39، صمرجع سابقأحمد بدر،  1
 21، ص: 1111، دمشق: دار الفكر، ساتو العمميةالبحث العممي سياستو النظرية وممار  رجاء كحيد دكيدؼ، 2
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 مجمكعة قكانيف يستخرج منيا استنتاجات دقيقة غير  " :كيعرفيا رالف دارندركؼ بأنو
 1.فاعمية في تفسير كشرح سمكؾ كتفكير الناس مف كاقعيا الحقيقي  متحيزة ليا

 شروط النظرية 
 يجب أف تتسق القضايا بعضيا ببعض-
اشتقاقا  البد أف تصاغ القضايا في شكل يجعل مف الممكف اشتقاؽ التعميمات -

  .استنباطيا
 
  Framework :اإلطار

تتقاسـ فيما بينيا خصائص معيف كأف يمثل اإلطار جكانب محددة مف البحث 
نقكؿ اإلطار المنيجي الذؼ نجد فيو ىدؼ البحث كمنيجو كطرؽ جمع البيانات كنكع 

حيا، العيف، أك اإلطار النظرؼ الذؼ يقدـ فيو الباحث المدخل المفضل لمفكرة التي يطر 
 معتمدا في ذلؾ عمى التحميل الذؼ يستمد منو الباحث تفسير نتائج دراستو.  

رة كمية لممراحل يساعد اإلطار الباحث عمى ىيكمة معمكماتو كتصنيفيا ليعطي صك 
 الممكنة لمبحث. 

كلذلؾ فاإلطار ىك بناء منظـ مف األفكار كالمفاىيـ. يفرؽ الباحثكف بيف اإلطار 
مبريقي المستخدميف عادة في البحث العممي، إذ يعد اإلطار التصكرؼ كاإلطار اإل

التصكرؼ إطارا تحميميا، بينـ يعتبر اإلطار اإلمبريقي منيجي يختبر فرضيات معينة عبر 
 المبلحظة كالتجربة.

 

 

                                                 
،ص:  2011، الجزائر: ديكاف المطبكعات الجامعية،  منيجية البحث في العموم السياسية واإلعالم ،عامر مصباح 1
21. 2  
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 elMod  النموذج:
ىك بناء تصكرؼ يكجد في ذىف الباحث، يشير إلى بنية فكرية تصكرية يجردىا 

ـ ىائل مف العبلقات كالتفاصيل، فيختار بعضيا ثـ يرتبيا ترتيبا العقل اإلنساني مف ك
 خاصا بحيث تصبح مترابطة ذات كحدة متماسكة.

مجرد يتككف مف مجمكعة مف مفاىيـ  يرػ بعض الباحثيف أف النمكذج إطار ذىني
متشابكة كمتفاعمة لو القدرة عمى تفسير اتجاىات يمكف تعميميا، كعبلقات متبادلة يمكف 

د في العالـ الكاقع، كمف ىنا يعتقدكف أف النمكذج مرادؼ لمنظرية حيث يبدأ بناء أف تسك 
النمكذج بجمع المفاىيـ المرتبطة ذات األىمية في المكقف المراد بحثو، كينتيي عندما 

 ينتج نظاما أك نمكذجا ذا أفكار متصمة، يحسف فيـ المكقف.

كد في العالـ الكاقع، أؼ أنو ىك عبارة عف صكرة نظرية لما ىك مكجكجاء في تعريفو 
بناء مشابو لمكاقع، كىك مركب ذىني مف مفاىيـ معينة يقـك عمى التمثيل لمكاقع ك 

رتكازية، كىذه العبلقة ىي بنائية، فأؼ تغير في إحدػ عناصر لمجمكعة مف العبلقات اال
جكد النمكذج يحدث تمقائيا تغيرا في بقية العناصر بحكـ االرتباط دكف أف يعني ذلؾ ك 

 .عبلقة سببية بيف ىذه العناصر

يشير النمكذج إلى نكع مف أنكاع األدكات العممية النظرية لتحميل الظكاىر 
أدكات البحث األخرػ مف ناحية خاصيتو التجريبية، كقيامو عمى   اإلجتماعية، يتميز عف

الباحث عمى ضبط كالتحكـ في التحميل   أفكار نظرية معينة في التحميل. إنو يساعد
المرسكمة، كالنتائج   بالشكل الذؼ يرسـ لو خطكط البحث المكصمة بشكل مباشر لؤلىداؼ

  المتكقعة، كأفضل األمثمة في ىذا المجاؿ النمكذج المثالي الذؼ طرحو "ماكس فيبر"
 1.ةجتماعيمنيجية لتحميل الظكاىر االك

 شروط صالحية استخدام النموذج
 تقـك عمى قابمية المتغيرات لمقياس 

                                                 
 25عمار بكحكش كآخركف، منيجية البحث العممي كتقنياتو في العمـك االجتماعية، مرجع سابق، ص 1
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 تحديد العبلقات  مدػ
 درجة استقرار العبلقات 
 درجة شمكؿ المتغيرات

 
 Indicateurالمؤشر: 

 ".يشير أك يمفت النظر إلى شيء ما بدقة معينة: "يعرفو معجـ أكسفكرد بأنو لغة:
الذؼ يقدـ دليبل عمى أف الشرط المكجكد أك النكاتج المتفق عمييا : "المؤشر ىك اصطالحا:

 ".أك لـ تنجز أنجزت

ختبره أك نيشير إلى المكقف الذؼ "مراد صالح المؤشر عمى أنو الدكتكر يعرؼ ك 
أف يقـك بذلؾ بدرجة عالية، كلكف يشير إلى الحالة   نتفحصو، كليس مف الضركرؼ 

 1".العادية لمشيء الذؼ نختبره أك نفحصو
 

  Variableالمتغير

ي، ككل شيء قيل في حق المتغيرات ىي "كل شيء يقبل القياس الكمي أك الكيف
 ر.لؾ بحسب التعريف اإلحصائي لممتغيالتغيير يعرؼ باسـ المتغير، كذ  يقبل

كمف أبرز سمات المتغيرات الكمية كالكيفية التأثير كالتأثر، كيجب أف يقـك الباحث 
كمف ثـ يقكـ بضبطيا، كيمعب تحديد المتغيرات بشكل صحيح دكرا  ،العبلقات بتحديد تمؾ

 لنتائج الصحيحة لمبحث العممي".كبيرا في الكصكؿ إلى ا

لو قيمتاف أك أكثر .. كالمفاىيـ التي يتـ تطبيقيا امبريقيا  يتطبيق المتغير ىك مفيـك
 تعامل کمتغيرات..  ، السف، الخبرة المينية، مستكػ الدخل كغيرىاالجنسمثل 

                                                 
 23ف، منيجية البحث العممي كتقنياتو في العمـك االجتماعية، مرجع سابق، صعمار بكحكش كآخرك  1
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.. كما يقيـ كىي منخفض متكسط كعال يمكف أف تككف لو ثبلث متغير الدخل مثبل
ف كانت معظـ المفاىيـ في العمكـ  ،(ثىيا قيمتاف فقط كالجنس )ذكرا كأنمتغيرات ل يكجد كا 

  .االجتماعية متعددة القيـ

القيـ( في البحكث كىناؾ ثبلثة أنكاع شائعة مف المتغيرات )ذات القيمتيف أك المتعددة 
 1ة.رات التابعة ثـ المتغيرات الضابط: المتغيرات المستقمة كالمتغيالعممية ىي

  المتغيرات المستقمة ✔
يعرؼ المتغير المستقل بأنو المتغير الذؼ يؤثر في كافة المتغيرات األخرػ،  كلكنو ال 

 .منيا  يتأثر بأؼ متغير

 المتغيرات التابعة ✔
 الذؼ يككف تابعا لممتغير المستقل، حيث إف التغييرات التي يقـك بيا ىك  التابع المتغير

  ع.ئيس عمى المتغير التابعكس بشكل ر تن  المتغير المستقل
  ىك المتغير الذؼ يرغب الباحث عادة في شرحو أما المتغيرات التي ستفسر لنا الظاىرة

فيي المتغيرات المستقمة أؼ أف المتغير المستقل ىك السبب االفتراضي لممتغير التابع 
 كالمتغير التابع ىك الناتج المتكقع مف المتغير المستقل. 

 : مالحظة
كف المتغير المستقل في دراسة معينة ىك نفسو متغير تابع في دراسة يمكف أف يك

 أخرػ.. كلكف ال بد مف كضكح كل منيما في الدراسة كبياف ترتيبيما الزمني..
کمتغير مستقل كأف  في مجتمع معيف "الحرماف"يمكف اعتبار  :عمى سبيل المثال

يؤدؼ إلى  "الحرماف"كف ىك المتغير التابع كفي ىذه الحالة فإف الفرض سيك" العنف"
 ".العنف"

                                                 
 40ص مرجع سابق،أحمد بدر،  1
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ي ىاالنعزالية كمتغير مستقل ك يمكف اعتبار استخداـ الكسائط التكنكلكجية  :2مثال 
 بيذه الصيغة: كفي ىذه الحالة فإف الفرض يككف  التابع. المتغير

 استخداـ الكسائط التكنكلكجية يؤدؼ إلى عزلة األفراد في المجتمع المدركس.

 :أف يككف التصنيف بالعكس كيؤدؼ إلى الفرض التاليكفي دراسة أخرػ يمكف 
  االستخداـ المكثف لمكسائط التكنكلكجية.إلى  عزلة األفراد  تؤدؼ

ىناؾ متغيريف مستقميف أك أكثر تتبلـز كتفسر  ،كفي الظكاىر االجتماعية المعقدة
رات متغير كاحد تابع.. كأف تككف المشاركة السياسية ىي المتغير التابع أما المتغي

  1إلى آخره.« االىتماـ بالسياسة« »االنتماء الحزبي« »المستقمة فتككف المعمكمات السياسية

 المتغيرات الداخمية  أو المتغيرات الوسيطة ✔
 ،يتـ تعريف المتغيرات الداخمية أك المتغيرات الكسيطة بأنيا أحد أىـ أنكاع المتغيرات

األمر الذؼ جعل ىذه ، بو الباحث ثانكيا في البحث العممي الذؼ يقـك  تمعب دكرا
كالمتغيرات   المتغيرات متغيرات داخمية ىك عبلقتيا كحجميا بيف المتغيرات التابعة

 .المستقمة
إف الدكر األساسي لممتغيرات الداخمية ىك الكساطة بيف المتغير المستقل ك المتغير 

  ة.الكسيطعبو أطمق عمييا المتغيرات الكساطة الذؼ تم  التابع، ك نظرا لدكر
كمف خبلؿ المتغيرات الداخمية يقـك الباحث بتمرير التأثيرات التي يريد إيصاليا مف 

إلى المتغير التابع، أك قد يشارؾ مف خبلؿ ىذه المتغيرات في رصد   المتغير المستقل
  ة.كالمتغيرات الداخمي  التأثيرات كالعبلقات بيف المتغيرات التابعة

مية في األبحاث التجريبية أمرا ضركريا لمغاية، ذلؾ أنيا كيعد كجكد المتغيرات الداخ
 .تككف السبب األساسي لمتأثير كليست الفاعمة بو

كيطمق عميو بعض الباحثيف بالمتغير الضابط كىك المتغير الذؼ يمكف بكاسطتو 
اختبار العبلقة بيف المتغيرات المستقمة كالتابعة كالتأكد مف أنيا عبلقة عرضية أـ ال.. 

                                                 
 41، صمرجع سابقأحمد بدر،  1



 

77 
 

بلقة مثبل بيف عدد رجاؿ اإلطفاء كحجـ التدمير الذؼ أحدثو الحريق ال يمكف شرحيا، فالع
 إال بعامل ثالث )المتغير الضابط( كىك حجـ الحريق نفسو. 

كمثاؿ آخر تكضيحي عف المتغير الضابط يتمثل في العبلقة التي نبلحظيا بيف 
متغير تابع( كاؽ الحككمي )اؽ الحككمي. فيل يتأثر حجـ اإلنفنفالمشاركة السياسية، كاال

متغير مستقل ؟ أـ أف ىذه العبلقة ال يتـ تفسيرىا إال بالمتغير كالمشاركة السياسية ) ػبمد
 ضابط؟ ال

کمتغير ضابط كتبيف أف مستكػ النمك االقتصادؼ يؤثر  ؼلقد اختير النمك االقتصاد
تكػ النمك عمى كل مف االنفاؽ الحككمي كالمشاركة السياسية كبدكف التغير في مس

تختفي، أؼ أف  يمشاركة السياسية كاالنفاؽ الحككماالقتصادؼ فإف العبلقة بيف ال
المتغيرات الضابطة تخدـ في اختبار العبلقة التي نبلحظيا بيف المتغيرات المستقمة 

 1كالتابعة.
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 أنواع مناىج البحث العممي
 

ة قبل الكلكج في تحديد المناىج العممية كخصائصيا أف يجب أف نشير في البداي
كتب المنيجية ال تستقر عمى تصنيف مكحد ليا، إذ نجد بينيا تباينا كاضحا، بيف مف 
يعتبرىا مناىج قائمة بذاتيا، كبيف مف يعتبرىا نكعا لمدراسات كليست منيجا، كرأؼ ثالث 

اربة، ميما تعددت ىذه االجتيادات ينفي عنيا ككنيا نكعا أك منيجا كيفضل تسميتيا بالمق
فإنيا حتما تثرؼ البحث في طبيعة المناىج مادامت ال تختمف في جكىرىا كىك أسمكب 

 البحث المعتمد فييا كخطكات بحثية.

كعميو نقدـ لكـ تعريفا لممناىج المقررة في برنامجكـ الدراسي مع إسقاطات ليا في  
اؿ تماشيا مع تخصصكـ العممي. كىنا نفتح المجاؿ التطبيقي عمى عمـك اإلعبلـ كاالتص

قكسا لنقكؿ إف عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ ال تزاؿ أسيرة التخصصات العممية لمعمـك 
االجتماعية كاإلنسانية التي احتضنتيا كترعرعت فييا فيي ال تزاؿ تعتمد عمى مناىج 

المناىج المعتمد  االتصالية، كمف ىذه –كأدكات ىذه العمـك في دراستيا لمظكاىر اإلعبلمية 
عمييا كالمقررة في برنامجكـ الدراسي نجد المنيج التاريخي، المناىج المسحية كالمنيج 

 التجريبي، كالمنيج المقارف.

  Experimental Method المنيج التجريبي:-1
يعتبر التجريب "مكقفا مصطنعا إلثبات حقائق أك التأكد منيا، كفي العمـك 

كف الحقائق كامنة في تصرفات كسمكؾ يمكف مشاىدتو أك االجتماعية كاإلنسانية تك
 مبلحظتو".

عرؼ المنيج التجريبي بأنو طريقة لدراسة مكضكع بإخضاعو لمتجربة كجعمو دراسة -أ
 1قائمة عمى السببية".

                                                 
 102عمـك اإلنسانية، مرجع سابق، صمكريس أنجرس، منيجية البحث العممي في ال 1
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كجاء في تعريفو "ىك منيج البحث الكحيد الذؼ يمكف أف يستخدـ بحق الختبار 
كنتيجة، كفي الدراسات التجريبية يتحكـ الباحث الفرضيات الخاصة بالعبلقات مف سبب 

عادة في كاحد أك أكثر مف المتغيرات المستقمة كيعمل عمى ضبط تأثير المتغيرات األخرػ 
ذات الصمة ليرػ تأثير كل ذلؾ عمى المتغير التابع. كمف الجدير ذكره أف التحكـ في 

عف غيره مف مناىج  ريبيالمتغير المستقل ىي الصفة الرئيسية التي تميز المنيج التج
 1البحث األخرػ".

كقيل في حقو "ىك عبارة عف الطريقة التي يقـك بياا الباحث لتحديد مختمف الظركؼ 
كالمتغيرات التي تظير في التحرؼ عف المعمكمات التي تخص الظاىرة ككذلؾ السيطرة 

 2الظركؼ كالمتغيرات كالتحكـ بيا". عمى مثل تمؾ

 أىداف المنيج التجريبي

لمنيج التجريبي في العمـك االجتماعية تيدؼ إلى التعرؼ عمى الظكاىر كعمميا ا
كتأثيراتيا، كتحديد مقاييس لتقنينيا كالتحكـ فييا، كبالتالي تستيدؼ معرفة الجكىر الخاص 
كالعاـ في الدراسات الفردية كالثنائية كالجماعية كالمجتمعية، كالجكىر ال يخضع كثيرا 

في اإلنساف. كبذلؾ نجد أنيا تختمف عف فمسفة التجريب في العمـك لممشاىدة، ألنو كامف 
 الطبيعية التي تستيدؼ االكتشاؼ كاالختراع الفني كالتقني كمختمف االبتكارات العممية.

  المنيج التجريبيخصوصيات 

 .يقـك عمى استخداـ التجربة لقياس المتغيرات التي تتحكـ في ظاىرة المعينة• 
 .لمكصكؿ إلى نتائج محددةلمعرفة أثارىا ك • 
 .يستخدـ ىذا المنيج بكثرة في العمـك الطبيعية• 
 كفي مجاؿ عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ تحديدا ىك حديث االستخداـ في العمـك االجتماعية• 
 .في العكامل كخركجيا عف السيطرةيمتاز بصعكبة التحكـ • 

                                                 
 254، ص2014،عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، 1عبلمي، طمناؿ ىبلؿ مزاىرة، مناىج البحث اإل 1
إياد يكسف الحاج اسماعيل، محاضرات في منيج البحث العممي، جامعة المكصل، كمية التربية لمعمـك الصرفة، قسـ  2

 35، ص 2019عمـك الحياة، 
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 مرتكزات المنيج التجريبي

 .د قياس تأثيره عمى الظاىرةكجكد العامل المستقل الذؼ نري• 
 .كجكد العامل التابع كىك مكضكع الدراسة أك الظاىرة المدركسة• 
كجكد العامل الدخيل كىك العامل الذؼ يؤثر عمى آلية عمل الظاىرة أثناء تجربة يؤثر • 

 .عمى العامميف

 في المنيج التجريبي؟ تحديد المتغيراتكيف يتم 

 لتحديد العامل المستقل نمجأ إلى:
مف أجل ايجاد العكامل المسببة لحدكث اختبلفات في مجمكعة مككنة مف  التحميل العاممي
 عدة متغيرات

تحديد المتغير التابع يتـ عمى أساس نكعية المشكمة/ نكعية الفركض/ مف خبلؿ كجكد 
 آليات قياس.

يقة تصميـ التجربة في العمـك االجتماعية كاإلنسانية يتـ بناء عمى طر  :تصميم التجربة
 .المجمكعات

 :طريقة المجموعة الواحدة - 1
 يتـ فييا طرح أك إضافة عامل معيف مستقل ثـ نقيس األثر التغير عمى المجمكعة

 .تسمى التجربة القبمية كالبعدية• 
 طريقة المجموعتين المتكافئتين - 2
 يقكـ الباحث باختيار مجمكعتيف متكافئتيف في كقت كاحد - أ
حدػ المجمكعتيف تسمى إاؿ العامل التجريبي المستقل عمى دخإيقكـ الباحث ب - ب

 كالتي تسمى مجمكعة الضبط أك التحكـ، 2ار كال يدخميا عمى المجمكعة بمجمكعة االخت
 .ثـ يقارف بيف المجمكعتيف كيعطى التفسير - ت
 .المشكل فييا صعكبة إيجاد مجمكعتيف متكافئتيف مف البشر - ث
 طريقة المجموعة الدائرية - 3
 .يستخدـ الباحث ىنا أكثر مف مجمكعتيف - أ
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 .دخاؿ العامل المستقل عمى كل مجمكعة بالتناكبإيعمل عمى  - ب
 .حاالت التجربة كالضبطالمتحصل عمييا كفق جمع النتائج ي -ت
 تقدير األثر النسبي لممتغير المستقل. يحصل عمى – ث
 

 مزايا المنيج التجريبي:
 نجد من أىم مزايا المنيج التجريبي

 .ثبات كجكد ربط سببي بيف متغيريف أك أكثرا  يجاد السببية ك يعتبر الطريقة المثمى إل• 
ربة القدرة عمى الضبط كالتحكـ في العكامل المؤثرة عمى الظاىرة إمكانية تكرار التج• 

 كمعرفة التغييرات عبر الزمف.

 صعوبات المنيج التجريبي في العموم االجتماعية واإلنسانية
الباحثيف في مجاؿ تحذيرىـ مف االنسياؽ نحك تطبيق المنيج التجريبي عمى  ذىب بعض

نكرر تحذيرنا مف االنخداع المراىق في أف " العمـك االجتماعية كاإلنسانية إلى حد القكؿ:
 1".التجريب في عمـ االجتماع كالعمـك االجتماعية ىك التجريب في العمـك الطبيعية

 2تجريب في العمـك اإلنسانية في المسائل التالية:لخص الباحثكف صعكبات المنيج ال
دراسة اإلنساف مف حيث مشاعره كأمانيو كاستعداداتو كحبو كأممو ككرىو مسألة  إف-أ

ـ فييا كالتأكد منيا، لذلؾ مف الصعب إخضاع المشاعر لمتجريب يصعب التحكّ 
  .كالمشاىدة

تكمف الصعكبة العممية  ليس مف السيل إظيار الكامف لممشاىدة، كالمبلحظة، كىنا-ب
يقع تحت سيطرة المبحكث كظركفو الخاصة التي  ألنو ،التي تكاجو العمـك غير الطبيعية
يظير عكس حقيقة المكقف أك الحالة أك الظاىرة  أك قدقد ال يسمح بإظيارىا لممشاىدة 

ة العتبارات قدرىا بذاتو، كفي ىذه الحالة تككف المعمكمات المتحصل عمييا عف طريق أدا 
 المبلحظة كالمشاىدة غير صحيحة كبالتالي غير عممية.

                                                 
 . 236ـ، ص 1982دار النيضة العربية،  ،ركتيد. بيحسف الساعاتی، تصميـ البحكث االجتماعية، نسق منيجی جد1

 127-97عقيل حسيف عقيل، فمسفة مناىج البحث العممي، مرجع سابق، ص 2
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تجارب التجربة االجتماعية تحتاج إلى ظركؼ زمانية كمكانية تختمف عف ظركؼ ال-ت
 المعممية كتجارب المختبرات، ألف فييا الكثير مف المتغيرات المتداخمة.

عب تكرارىا إف النتائج المتكصل إلييا مف خبلؿ الجماعة التجريبية كالضابطة يص -ث
 مثمما يحدث في العمـك الطبيعية.  ،بنفس الدرجة كالدقة

 إنو مف الصعب إخضاع اإلنساف إلى التجريب المختبرؼ نظرا ألىميتو.  -ج
ننا مف قياس أثر المتغير التجريبي بيف عدـ تكفر األجيزة كاألدكات الدقيقة التي تمكّ  -ح

آلف في قياسات العمـك االجتماعية الجماعات التجريبية كالضابطة. كما ىك مستعمل ا
نسانية يتأثر سمبا ك إيجابا باستجابات المبحكث التي قد تتغير مف كقت إلى آخر في كاإل

 حالة تكرار التجريب. 
مف الصعب التحكـ في أثر المتغير بنفس الدرجة عمى األفراد أك الجماعات  -خ

ل تجريبي قد تتأثر بالفركؽ التجريبية، ألف تفاعل األفراد أك استجاباتيـ مع أؼ عام
 جتماعية، أك العاطفية لمفرد كالجماعة كالمجتمع. الفردية، كبالخمفية الثقافية أك اال

أخطاء التحيز: كالذؼ يحدث نتيجة الشخصانية )األنانية( التي يتأثر بيا الباحث تجاه  -د
مما كثيف، المكضكع أك تجاه األفراد أك الجماعة المدركسة. ككذلؾ أخطاء تحيز المبح

 يجعل الجماعة التي تحت التجربة متصنعة السمكؾ. 
لى تحميل كتفسير، كمف الصعب أف يتجرد الباحث مف ذاتو إبما أف كل ظاىرة تحتاج  -ذ

تماما أؼ مف إنتمائو االجتماعي، كالفكرؼ، كالديني ليذا قد يتاثر المكضكع بتفاسير 
كالمقابمة في تجميع المعمكمات فإف  عتمد عمى المشاىدة، كالمبلحظة،ا الباحث كحتى إف 

 .معبرا تماما عف مصداقية المبحكث تفسيره ليا قد ال يككف 
 

 عموم اإلعالم واالتصال في مجال التجريبيالمنيج تطبيق عيوب 
العمـك االجتماعية بناء عمى الصعكبات التي يكاجييا تطبيق المنيج التجريبي في مجاؿ 

  قو في مجاؿ عمـك اإلعبلـ كاإلتصاؿ كاآلتي:كاإلنسانية يمكف تحديد عيكب تطبي
يصعب كضع المشاىد االنسانية في بيئة مصطنعة ثـ اخضاعيا  البيئة االصطناعية:• 

 .لمتجربة
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تجرػ التجارب عمى عينة مف المجتمع مما يصعب عممية التعميـ  صعوبة التعميم:• 
 .عمى بقية النتائج

 .مف حيث التصميـ التنفيذ ء التجاربتعقد اإلجراءات اإلدارية المطموبة الجرا• 
 .دقو النتائج ترتبط بمدػ ضبط األدكات المستخدمة في التجربة عدم دقة النتائج:• 
بمكجب عبلقات متشابية مما يصعب عزؿ عامل  :احتمال ارتباط العوامل فيما بينيا• 

 .لمعرفة أثره
 .صعوبة التأكد من وجود أثر لعامل ما• 
 .التي مف شأنيا التأثير عمى الظاىرة ع العوامل األخرى صعوبة التحكم في جمي• 
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 المنيج التاريخي-2
 تعريف المنيج التاريخي -2

المنيج التاريخي بجمع الحقائق كالمعمكمات مف خبلؿ دراسة كتحميل الكثائق  ىيعن
عمييا  كيستخدـ في دراسة الظكاىر كاألحداث كالمكاقف التي مضي كالسجبلت كاآلثار،

زمف ككنو يرتبط بدراسة الماضي كأحداثو  ،كبذالؾ فإنو ال يمكف ضبط المتغيرات كما في 
 1البحكث التجريبية .

لمكصكؿ  كيعرؼ بأنو األسمكب طريقة تقصي الحقائق العممية البشرية التاريخية،
ؽ كاستخداميا لمتنبؤ المستقبمي ضمف السيا كقكاعد يمكف تعميميا، نتائج كقكانيف،ى لإ

 2التاريخي.
كيعتبر المنيج التاريخي منيج عممي ألنو يتيح خطكاتو في تحديد المشكمة كتجميع 
المعمكمات األساسية عنيا كصياغة الفركض كمما أمكف مف التساؤالت ثـ تجميع األدلة 

أف يتـ التحقق مف األدلة لمتأكد مف أصالتيا  ىالتي تختبر الفركض أك التساؤالت عم
 3كتحميل البيانات المتعمقة كتفسيرىا لمكصكؿ إلى النتائج. كصحتيا ثـ تنظيـ

يعرؼ المنيج التاريخي بأنو: ذلؾ البحث الذؼ يصف كيسجل ما مضى مف كقائع 
كأحداث الماضي كيدرسيا كيفسرىا كيحمميا عمى أسس عممية منيجية كدقيقة، بقصد 

مى ضكء التكصل إلى حقائق كمعمكمات أك تعميمات تساعدنا في فيـ الحاضر ع
 4الماضي، كالتنبؤ بالمستقبل".

 

                                                 
 72فيد سيف الديف غازؼ ساعاتي ،المرجع السابق  ،ص1
 47د .غازؼ عناية ،المرجع السابق  ،ص2
كالعشريف ،المكتبة  األكاديمية لمنشر د .أحمد أنكر بدر ،مناىج البحث في عمـ المعمكمات كالمكتبات في القرف الحادؼ 3

 120،ص 2012، 1كالتكزيع ،القاىرة  ،ط  
 36، ص2019، صنعاء، دار الكتب، 3دمحم سرحاف عمي المحمكدؼ، مناىج البحث العممي، ط 4
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كما يعرؼ أيضا بأنو: "ذلؾ المنيج المعني بكصف األحداث التي كقعت في 
الماضي كصفا كيفيا، يتناكؿ رصد عناصرىا كتحميميا كمناقشتيا كتفسيرىا، كاالستناد عمى 

 1بعيدة".ذلؾ الكصف في استيعاب الكاقع الحالي كتكقع اتجاىاتيا المستقبمية القريبة كال

كجاء في تعريفو: "المنيج التاريخي في أكسع معانيو، يعني استرداد الماضي تبعا 
لما تركو مف آثار، أيف كاف نكع ىذه اآلثار، لذلؾ سمي عند البعض بالمنيج 
االستردادؼ..كىك منيج عممي مرتبط بعمـك مختمفة أخرػ كما أنو يمكف أف يتغذػ منيا، 

خصكصا عند دراستو لمتغيرات التي تطرأ عمى البنى  حيث يساعد الباحث االجتماعي
االجتماعية كتطكر أنظمتيا في التعّرؼ عمى ماضي الظاىرة كتحميميا كتفسيرىا عمميا، في 

 2ضكء الزماف كالمكاف المذاف حدثت فيو كمدػ ارتباطيا بظكاىر أخرػ.

بالرجكع  يرتكز المنيج التاريخي عمى دراسة األحداث الماضية دراسة دقيقة، كذلؾ
إلى السجبلت التاريخية إال أف المنيج التاريخي ليس إال عممية البحث عف السجبلت 

 3جراء إلثبات أصالة ىذه الكثائق".كالكثائق القديمة بل يعد أيضا إ

المنيج التاريخي عمى "سرد األحداث كتطكرىا في فترة ممتدة عبر الزمف بمعنى يقـك 
حدثت في الماضي بالعرض كالتحميل، كطبعا ىذا يتـ  أنو يتناكؿ األحداث كالكقائع التي

 4في إطار محاكلة فيـ مشكمة راىنة حتى يمكف حميا الحل المناسب".
 

                                                 
  37دمحم سرحاف عمي المحمكدؼ، المرجع السابق، ص 1
 41التصالية، مرجع سابق، صا -يكسف تمار، مناىج كتقنيات البحث في الدراسات اإلعبلمية 2

3 Pierre Belleau, La méthode historique, Montréal: Cégep de maison neuve, 1989, p10 
 .59، ص 1982لقاىرة: عالـ الكتب، . ااالجتماعيةصبلح مصطفى الفكاؿ. منيجية العمـك  4
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كيعرؼ دمحم عبد الحميد ىذا المنيج بقكلو:" المنيج التاريخي يستمـز استرداد الماضي 
ثـ تركيبيا  بطريقة منيجية كمكضكعية مف خبلؿ تجميع األدلة، كتقكيميا، كالتحقق منيا،

 1كتكليفيا باستخبلص الحقائق كالكصكؿ إلى نتائج كخبلصات محكمة".

كيفيد المنيج التاريخي في "البحث عف نشأة الظاىرة كتتبع حركة نمّكىا كتطكرىا، 
قصد فيـ اآلليات المتحكمة في ىذا التطكر، مف خبلؿ التعرؼ عمى األسباب كالعكامل 

مكف أف نصل إلى الفيـ العاـ لمظاىرة، مف خبلؿ التعرؼ الفاعمة التي أكجدتيا، كبالتالي ي
 2عمى المتغيرات كالنتائج التي ترتبت عف تمؾ العكامل عمى المستكػ العاـ كاألشمل".

كلككنو أيضا يقـك عمى "دراسة الظاىرة مف خبلؿ جمع المعمكمات الضركرية عنيا 
العامة، كتكمف أىميتو في أنو ثـ تحميميا كمقارنتيا بيدؼ استنباط بعض المبادغ السياسية 

يعتبر ضركريا الستكماؿ أؼ نكع مف الدراسة، ألنيا تساعد عمى التعرؼ عمى العناصر 
 3الثابتة كالمتغيرة في الظاىرة مف خبلؿ االختبلؼ كاالتفاؽ ".

 
 المنيج التاريخيأىداف 

 

 .ع الماضية ككضعيا في سياؽ معيفائيقـك ىذا المنيج عمى إعادة بناء الكق• 
ثـ يقـك الباحث بتفسيرىا إما بربطيا ببعضيا البعض أك بمتغيرات أخرػ ضمف السياؽ • 

 .الذؼ كضعت فيو
ييدؼ ىذا المنيج إلى فيـ الحاضر بناء عمى كقائع الماضي كمعرفة ظركفو • 

 ا.كمبلمستي
 .كعبر الدراسة المقارنة لتمؾ الكقائع يتـ الكصكؿ إلى نتائج كتعميمات كقكانيف كمية• 

                                                 
 .91، ص1992القاىرة: عالـ الكتب، . 1دمحم عبد الحميد. بحكث الصحافة. ط 1
. دراسة في النظرية كالمنيج. جامعة اإلسكندرية، رسالة االجتماععبد السبلـ السيد عبد هللا. التحميل التاريخي في عمـ  2

 .10ص  ،1984ماجستير، 
 .279عممي كمناىجو، مرجع سابق، ص أحمد بدر أصكؿ البحث ال 3
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 ميزات الظواىر التاريخيةم

 

 .أنيا إنسانية عاشيا اإلنساف في الماضي كىي صانعتو• 
ذات خصكصيات ال يمكف أف تتكرر، ال تخضع لمتجربة كال  ةىي ظكاىر منفرد• 

 .لممبلحظة المباشرة
نساف تجسيد غايات حددىا اإل مف أجلأنيا أحداث كقعت ضمف سمسمة مف الكقائع • 

 .انيات ليامككتسعى إلى تسخير اإل
 خطوات المنيج التاريخي.

تنحصر خطكات المنيج التاريخي في عدد مف الخطكات المتسمسمة المترابطة كما 
 يمي : 

  تحديد المشكمة*
ال يختمف أسمكب تحديد المشكمة في المنيج التاريخي عنو في المناىج كأساليب 

ميع المناىج العممية الف طرائق تحديد المشكمة ىي نفسيا في ج ،ػ البحث العممي األخر 
 1 .بغض النظر عف مكضكع الدراسة كالمنيج المستخدـ فييا

 مصادر المعمومات:جمع *
 تتعدد مصادر المعمكمات في دراسات المنيج التاريخي كيمكف حصر أىميا فيما يمي: 

 ،المحاكـ، سجبلت القكانيف، السجبلت كالكثائق بمختمف أنكاعيا مثل الدساتير 
السير  الكتب القديمة، صحف،الرسائل، ال ،المنشكرات بأنكاعياتندات، االتفاقيات، المس

 العقكد بأنكاعيا ...الخ  الكصايا، الرسائل، اليكميات، الذاتية،
  :بقايا  الشكاىد التاريخية، ،تتمثل في اآلثار، المسكككات، الحفرياتك الشكاىد المادية

لمدرجات كالمدافف كمخمفات العصكر السابقة مثل بقايا المدف كاليياكل كا
 كالمخطكطات...الخ 

                                                 
 2015، 1ية ،دار ركابط لمنشر كالتكزيع ،طد .ىيفاء بنت عبد الرحمف بف شميكب  ،طرؽ البحث في الخدمة االجتماع1

 191،ص
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 ،1كتشمل ىذه الكتب كالدراسات التاريخية بأنكاعيا المختمفة. الدراسات التاريخية القيمية 

كتابات المرحكـ مثل دراسات المرحـك أبك القاسـ سعد هللا عف الثكرة الجزائرية ك 
ككتابات الدكتكر  خبلؿ الحقبة االستعمارية زىير إحدادف عف تطكر الصحافة الجزائرية

 أحمد حمدؼ عف تاريخ الصحافة الجزائرية بعد االستقبلؿ.

 :التاليةيستخدم المنيج التاريخي مجموعة األدوات باإلضافة إلى ذلك 

 كالحكايات الشعبية الكثائق غير المكتكبة: تتمثل في الميراث الشفكؼ كالحكـ كاألمثاؿ 
 .كاألساطير

 3 – كالرسـك كالخرائط كالصكر الكثائق المصكرة: مثل األفبلـ. 
 4–  :ىـ الذيف عاشكا تمؾ الظكاىر في الماضي أك كانكا شيكدا ك األشخاص الشيكد

 .عمى حدكثيا
 

 :* فحص الوثائق التاريخية
إخضاعيا لمفحص لمتأكد مف  وتاريخية حرؼ بالكثائق الباحث لمعند استخداـ 

، أك حسب تسمية البعض صىناؾ نكعيف مف الفح صحتيا كىل تحكز المكثكقية البلزمة.
 2.بالنقد الخارجي ى الثانيكيسم بالنقد الداخمي، ىيسم كؿاأل .نكعاف لمنقد ىناؾ

في ىذه المرحمة بتحميل الباحث يقكـ يسميو البعض بالنقد الداخمي،  الفحص الداخمي:
صحة مضمكنيا باستخداـ متطمبات  دػكمعاينة المعمكمات المكجكدة في الكثيقة كم

تكافق لغة ذلؾ  . كما إذا كانتتحمل تعديبلت أنيا كأتأكد أنيا كثيقة أصمية لم ،الخبرة
 . مع غيرىا مف الكثائقبمقارنتيا العصر 

صل التاريخي يتعمق بإثبات صحة األيسميو البعض بالنقد الخارجي، ك  الخارجي: الفحص
عييف كت ت مف خمك الكثيقة مف الزيادة كالنقص كالتحريف،تثبّ الكنكع الخط كالكرؽ ك 
 .كمكانو التدكيف تاريخشخصية المؤلف ك 

                                                 
 192د . ىيفاء بنت عبد الرحمف بف شميكب ،المرجع السابق ،ص1
 ١93ص 2015، ١د .فاطمة عبد الحميد النكايسة ،اساسيات عمـ النفس دار المتاع ح لمنشر كالتكزيع ،عماف  ط2



 

92 
 

عند فحص الكثيقة كمف ىذه ، يجاد األجكبة عف األسئمة اآلتيةإ ىكيحرص الباحث عم
 :األسئمة

  ؟مف الذؼ ألف الكثيقة
 ؟ىل العبلقة بيف كاتب الكثيقة كبيف الكثيقة عبلقة طبيعية كمقبكلة

 ؟كاتب الكثيقةخل نطاؽ معارؼ ىل مكضكع الكثيقة يمكف أف يككف دا
  المشار إلييما؟ىل يمكف أف يككف كاتب الكثيقة في المكاف كالزماف 

نقميا عف  ككضعيا المؤلف بنفسو أـ أنو نسخيا ىل المعمكمات المكجكدة في الكثيقة 
 ؟شخص آخر

 1؟المعركؼ بذكاء المؤلف ػ ىل البيانات المطمكبة في الكثيقة تتفق مع المستك 
كما يرمي إليو الكاتب  ،الحقيقي كالحرفي لمنص ىمعنالمنو تحديد : كاليدؼ النقد االيجابي
 ؟ـ الأفي الكقت الحالي  ىنفس المعن ىكىل حافع عم
خطأ أك  ػ: ىنا يتـ التحقق مف رؤية الكاتب لمشاىدة الكقائع بدراسة مدالنقد السمبي

كمنو يمعب  أمانتو في نقل الكاقعة كالتأكد مف سبلمة جسمو كعقمو، ػمد كتحريف الكثيقة 
بو  ػمعرفة السبب الذؼ أد كذاك  ىذه المعمكمات،صحة في التأكد مف  اكبير  ادكر الباحث 

 2ذلؾ".كتابة ىذه الكثيقة كاإلحاطة بجميع ظركؼ  ىلإ

 *كتابة تقرير البحث التاريخي
تقرر فرضيات البحث التاريخي اإلطار العاـ لمدراسة كالذؼ يتمثل في عرض المادة 

كتقرير  أك جغرافيا إقميميا أك مكضكعيا، عاـ قد يككف تاريخيا زمنيا، العممية كفق نظاـ
 3ػ.ختمف مكاصفاتو عف غيره مف تقارير األبحاث األخر تالبحث التاريخي ال 

                                                 
 125احمد أنكر بدر ،المرجع السابق ،ص1
 15،ص 2020عالـ الجديد في التاريخ الحديث ،أمير محمكد دياب  ،ال2
 119احمد أنكر بدر ،المرجع السابق ،ص3
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  :يتضمف المنيج التاريخي خمس عمميات ىيبناء عمى ما سبق 
  اختيار مكضكع البحث 
  جمع المادة التاريخية 
 نقد المادة التاريخية 
 الفركض كالتركيب التاريخي. تحقيق 
  تفسير كتعميل الحكادث 
 1 .كتابة البحث 

  المنيج التاريخي خصائص
 يمكننا أف نبيف مميزات المنيج التاريخي في النقاط التالية:

ذا فقد فيو صاحبو تكازنو إ المنيج التاريخي في النقد شأنو شأف أؼ منيج حساس،
كصار النقد لديو مادة لمتاريخ ،كلـ  اريخ،نقد كصار مؤرخا أك جماعة لمتالفقد خصائص 

 يصر التاريخ مادة لمنقد.

مثمما  ،األحداث التاريخية ىالمنيج التاريخي يمكف تطبيق نظرية االحتماالت عم
 .يقـك باستخداميا الباحثيف في العمـك االجتماعية كالطبيعية

ضبط المنيج التاريخي عدـ استطاعتو تحقيق ال ىذا كاف ىناؾ مف يعيب عمإ
فإنو يمكف أف يقكؿ أف ىذه  كما يحدث في الدراسات التجريبية، ،كالتحكـ في المتغيرات

نما أيضا عم المقكلة ال تنطبق عمى المنيج التاريخي، باقي مناىج البحث العممي مثل  ىكا 
 2حالة . سةمنيج المسح الشامل،كمنيج درا

                                                 
 56د . اسماعيل ابراىيـ ،المرجع السابق ،ص1
مدحت ابك النصر  ،قكاعد كمراحل البحث العممي ،دليل إرشادية في كتابة البحكث كا عداد رسائل الماجستير كالدكتكراه 2

 140،ص 2004لتكزيع ،،مجمكعة النيل العربية لمنشر كا
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 :عيوب وصعوبات المنيج التاريخي
 

نما نقدـ صكرة جزئية عف ا  التي حدثت في الماضي كميا ك  ال يمكننا عرض الكقائع• 
 .الظاىرة

 .غمبة الميكؿ كاألىكاء عند اختيار الكقائع كاألحداث بحكـ االنتماء االجتماعي لمباحث• 
ال يمكف تحرر المرء مف قيمو كمعتقداتو فيتبع نيج مدرسة تاريخية بذاتيا عندما يفسر • 

 .الكقائع كاألحداث
الرتباط الظاىرة التاريخية بزماف كمكاف محدديف  ،نتائج البحكث التاريخيةصعكبة تعميـ • 

 .حداث بنفس الطريقةألنو يستحيل أف تتكرر األ

 مزايا المنيج التاريخي
فالباحث يتبع خطكات األسمكب  يعتمد المنيج التاريخي األسمكب العممي في البحث،

عة اجكمر  ة الفركض المناسبة،صياغ كىي الشعكر بالمشكمة كتحديدىا، العممي مرتبة،
  .تحميل النتائج كتفسيرىا كتعميميا الكتابات السابقة،

المصادر األكلكية كالثانكية لجمع البيانات ذات الصمة بمشكمة  ىاعتماد الباحث عم 
إذا ما تـ القياـ  بالنقد الداخمي كالنقد الخارجي  ،يمثل نقطة ضعف في البحث البحث ال

 1 .ليذه المصادر

نتاجيا مثبل مراحل التطكر إمف دراسة ظكاىر ال يمكف إعادة المنيج التاريخي ننا مكّ ي• 
، مراحل تطكر الصحافة الجزائرية قبل االستقبلؿ بعد االستقبلؿ، بعد االقتصادؼ في العالـ

 التعددية السياسية، كصكال إلى ىذه المرحمة.
 .ماضيتفادؼ أخطاء ال مىيضع حمكال لممشكبلت المعاصرة بناء ع• 
تكجيات الحالية لممشكمة المدركسة بناء عمى التكجيات الف مف بناء تكقعات عف يمكّ • 

 .الماضية
 

                                                 
 95فاطمة عبد الرحيـ النكايسة ،المرجع السابق ،ص1
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 المنيج الوصفي-3
 

 وقفة عن إشكالية ىذا المنيج

كصكؿ لمالباحثيف عمى المنيج الكصفي سبيبل بعض تعتمد البحكث الكصفية حسب 
طريق أك مجمكعة الطرؽ التي يتمكف ؼ ىذا المنيج بأنو: "الإلى الحقائق العممية، كيعرّ 

الباحثكف مف خبلليا، كصف الظكاىر العممية كالظركؼ المحيطة بيا في بيئتيا كالمجاؿ 
العممي الذؼ تنتمي إليو، كتصكر العبلقة بينيا كبيف الظكاىر األخرػ المؤثرة كالمتأثرة 

البحث العممي،  فييا، كما تصكر شكل العبلقة بيف متغيراتيا، باستخداـ أساليب كأدكات
 1التي تبلئـ األىداؼ التي يسعى الباحثكف إلى تحقيقيا مف كراء استخداـ ىذا المنيج".

أنو كبالرغـ مف إمكانيات تعريف المنيج الكصفي كتحديد  يؤكد بعض الباحثيف
الخبلؼ  إال أفالمفاىيـ المتعمقة بو كتحميل كتحديد أىداؼ ككظائف األبحاث الكصفية، 

يضاح كالجدؿ يشتد ب يف عمماء المنيجية حكؿ تحديد تأطير مفيـك المنيج الكصفي كا 
حدكده كفؾ التداخل بينو كبيف المناىج األخرػ كتأتي ىذه االختبلفات بحسب الدارسيف 
إلى اختبلؼ كجيات النظر حكؿ األىداؼ التي يمكف أف يحققيا المنيج الكصفي، فغالبا 

المنيج الكصفي يقف عند حد كصف الظاىرة ما يقف الباحثكف عند التساؤالت اآلتية ىل 
كالظركؼ المحيطة  باتبالمبحكثة أـ يتعدػ ذلؾ إلى التحميل كالتفسير كالبحث عف المس

؟ كىل مف كظائف المنيج الكصفي تحديد العبلقة بيف الظاىرة المبحكثة كالظكاىر بيا
 2األخر؟ كبياف مقدار ىذه العبلقة.

 
                                                 

، 1مصطفى حميد الطائي كخير ميبلد أبك بكر، مناىج البحث العممي كتطبيقاتيا في اإلعبلـ كالعمـك السياسية،ط 1
   95، ص2007اإلسكندرية، دار الكفاء دنيا الطبعة كالنشر،

   96بكر، المرجع السابق، ص مصطفى حميد الطائي كخير ميبلد أبك 2
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التي تقع ضمف المنيج ى جمع األبحاث كلذلؾ عمد الباحث صالح العساؼ إل
الكصفي كصنفيا تبعا لكظيفة البحث في التعامل مع الظاىرة المبحكثة في مجاليا 

 التخصص كاآلتي:
 عندما يقف البحث عند حّد الكصف فقط فإنو بحث )مسحي(-أ
عندما تتعدػ كظيفة البحث حد الكصف إلى تكضيح طبيعة العبلقة بينيا كبيف  -ب

 خرػ يككف البحث )ارتباطي(الظكاىر األ
كحيف ييدؼ البحث إلى اكتشاؼ األسباب الكامنة كراء الظاىرة عف طريق االستعانة -ت

 .بظاىرة مماثمة مبحكثة سابقا، أك االستعانة بنتائج سابقة فإف البحث )سببي مقارف(
ميما تعددت اآلراء بخصكص ىذا المكضكع لكف المؤكد أف المنيج الكصفي قد ال 

باحث إلى تحديد أسباب األحداث كالقضايا كالمكاقف التي يعالجيا أك التحكـ في يكصل ال
 مجرياتيا. 

لكف ىذا ال يمنع مف تقديـ كجيات النظر القائمة بأنو منيج كالمنطمقات التي تتأسس 
مف األساليب الشائعة االستخداـ بيف ىك "المنيج الكصفي عمييا كمف ذلؾ قكليـ أف 

كمف ثـ يعمل عمي  تحديد الصكت الحالي لظاىرة معينة، ىإلكىك ييدؼ  الباحثيف ،
 1 ".كصفيا،فيك يعتمد عمي دراسة ظاىرة كما ىي مكجكدة في الكاقع كييتـ بكصفيا بدقة

كما يعرؼ بأنو أسمكب مف أساليب التحميل المركز عمي معمكمات كافية كدقيقة عف 
الؾ مف أجل الحصكؿ عمي ظاىرة أك مكضكع محدد ،أك فترة أك فترات زمنية معينة كذ

 2نتائج عممية ثـ تفسيرىا بطريقة مكضكعية ،بما ينسجـ مع المعطيات الفعمية لمظاىرة .

                                                 
د .فيد بف سيف الديف غازؼ ساعاتي  ،االدارة الرياضية  ،مناىج البحث العممي في الرياضة  ،المكتبة العربية لمنشر 1

 93كالتكزيع ،د .ت ،ص
 54،صص 2017، 1اسماعيل ابراىيـ ،مناىج البحكث اإلعبلمية ،دار الفجر لمنشر كالتكزيع ،القاىرة مصر  ،ط2
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كما يعرؼ عمي أنو طريقة عممية يصف فييا الباحث الظاىرة بشكل كيفي أك كمي 
،كمف ثـ طرح مجمكعة مف التساؤالت المبيمة  ،كقياـ  بتجميع البيانات كالمعمكمات  ،مف 

ؿ مجمكعة مف األفراد التي تتضح فييـ خصائص كمف ثـ تحميميا لبمكغ النتائج كالقياـ خبل
 1بتفسير  

 خطوات المنيج الوصفي :
 يمكف بمكرت خطكات المنيج الكصفي في النقاط التالية :

 .تحديد مشكمة أك مكضكع البحث 
 . صياغة كتحديد فرضيات معينة ليذه المشكمة 
 د المجتمع .اختيار عينة مناسبة مف أفرا 
 . جمع كتحديد. كتصنيف البيانات المتعمقة بتمؾ المشكمة 
  تحديد أدكات البحث التي تستخدـ في جميع البيانات  ،كالمبلحظة  ،كالمقابمة

 كاالستبياف .
 تحديد العكامل كاألسباب المؤثرة في الظاىرة مكضكع الدراسة 
 2رة كتعميميا.تحديد النتائج التي يتكصل إلييا الباحث في دراسة الظاى 

 أىداف المنيج الوصفي 
 .جمع معمكمات حقيقية كمفصمة لظاىرة مكجكدة فعبل في مجتمع معيف 
 تحديد المشاكل المكجكدة أك تكضيح بعض الظكاىر 
  تحديد ما يفعمو األفراد في مشكمة ما كاالستفادة مف آراءىـ كخبراتيـ كفي كضع

 في مشاكل ذات طبيعة متشابية تصكر كخطط مستقبمية كاتخاذ القرارات المناسبة 
 .1إيجاد العبلقة بيف الظكاىر المختمفة 

                                                 
 2،ص 2021ف تاجار ،المنيج الكصفي ،كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ،محس1
د .غازؼ عناية ،منيجية اعداد البحكث كالرسائل الجامعية بكالكريكس ،ماجيستر ،دكتكراه  ،دار المناىج لمنشر كالتكزيع 2

 54،صص 2014، 1عماف االردف  ،ط
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 المنيج المسحي-4

يعتبر منيج المسح أحد المناىج الرئيسية الكاقعة في إطار البحكث الكصفية، يتجو 
منيج المسح إلى تجميع الحقائق كالبيانات كالمعمكمات عف الظكاىر االجتماعية كالثقافية 

ي الكاقع الذؼ نقـك بدراستو، كذلؾ بقصد الكصكؿ إلى النتائج كالسياسية كما ىي ف
المتعمقة بما يفيد في فيـ الظكاىر كتقديـ حمكؿ لممشكبلت البحثية، كال يتكقف منيج المسح 
عند تجميع البيانات كالمعمكمات كتصنيفيا كتبكيبيا، لكنو يتجاكز ذلؾ إلى تقديـ حمكؿ 

عمى الحصكؿ عمى أكبر كـ ممكف مف المعمكمات لممشكبلت العممية، كيقكـ منيج المسح 
 2بغية تحقيق قدر كبير مف الفيـ الشامل لمكضع القائـ. ،حكؿ الظاىرة محل الدراسة

جاء في تعريف المنيج المسحي أنو تجميع منظـ لمبيانات المتعمقة بمؤسسات أك 
ة. إف أحياء في منطقة ما أك أؼ مجمكعة ما كذلؾ مف خبلؿ مدة زمنية معينة كمحدد

الكظيفة األساسية لمدراسات المسحية ىي جمع المعمكمات التي يمكف تحميميا كتفسيرىا 
 3كمف ثـ الخركج باالستنتاجات".

كيعرؼ منيج المسح بأنو "دراسة تنصب عمى الحاضر كتتناكؿ أشياء مكجكدة 
ة بالفعل كقت إجراء الدراسة، كما يعرؼ بأنو دراسة الظكاىر المكجكدة في جماعة معين

كفي مكاف معيف، كعرفو البعض عمى انو دراسة عممية يحاكؿ فييا الباحث الكشف عف 
 4األكضاع القائمة ليستعيف بيا عمى التخطيط لممستقبل.

"أحد المناىج األساسية في البحكث الميدانية لمحصكؿ عمى الحقائق  كىك يعد
اقع دكف تدخل مف كالمعمكمات فيك يدرس المتغيرات في كضعيا الطبيعي كما ىي في الك 

 5الباحث".
                                                                                                                                                    

 55اسماعيل ابراىيـ ،المرجع السابق ،ص1
 237،ص 2018، 1 طكمناىجو،  -إجراءاتو  -ف التائب، البحث العممي قكاعده مسعكد حسي2 

 32إياد يكسف الحاج اسماعيل، محاضرات في منيج البحث العممي، مرجع سابق، ص 3
 .227ص  ،1995نكاؿ دمحم عمر، مناىج البحث، القاىرة، مكتبة االنجمك المصرية، 4 

5 E. Babie.the practice of Social Research, 3nd, Blemont, CA, Wadsworth ,1983,p209 
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بأنو أفضل منيج بحثي متاح في الدراسات االجتماعية لمحصكؿ عمى  كاعبر
البيانات كمعمكمات أصمية لكصف مجتمع كبير قد يككف مف الصعب إجراء مبلحظة 

 عميو مباشرة".

كيتمّيز منيج المسح بمجمكعة مف المميزات حيث أنو "يرتكز عمى كحدة محددة في 
انا كمكانا كيتكلى كصفيا كتحميميا كتفسيرىا، فيك ليس مجرد حصر كجرد لما الماضي زم

ىك قائـ فعبل، أك مجرد كصف لؤلكضاع الحالية لمكحدة محل الدراسة. كلكنو يتجاكز ذلؾ 
إلى عممية التحميل كالتفسير كالمقارنة لمكضع الحاضر ببعض المستكيات، كاستخبلص 

 1و العمل كتعمل عمى اإلصبلح الحقا".النتائج، كتقديـ التكصيات التي تكج

 :أىداف المنيج المسحي
يستخدـ منيج المسح عندما يرتبط تحقيق األىداؼ المطركحة في إشكالية الدراسة 
بالحاضر القائـ حيث تتكفر لمباحث إمكانية الرجكع إلييا في الحيز الطبيعي الذؼ ينتمي 

كلمتغيرات داخميا كلكيفية حصكليا  إليو، لمعاينتيا ميدانيا كالقياـ بالمسح لخصائصيا
مسحا كميا أك كيفيا كتصنيف ذاؾ إلى فئاتو األساسية كالفرعية، تمييدا إلجراء عممية 
التحميل قصد الكصكؿ إلى استنتاجات في شكل تعميمات تساعدنا في كضع الفرضيات 

ميداف عند الشركع في بحث األسباب الكامنة كراء كجكدىا عمى شكل الذؼ ىي عميو في ال
 2".الذؼ تنتمي إليو

 3حّدد الباحثكف أىداؼ المنيج المسحي في ما يمي:
اإلعبلف عف ما يجرؼ كيمكف الحصكؿ عميو مف حقائق ذات عبلقة ما مؤسسة أك  -أ

 مجتمع ما كاإلعبلف عف تمؾ الحقائق كالمعمكمات المجتمعة
                                                 

دمحم شمبي. المنيجية في التحميل السياسي : المفاىيـ، المناىج، اإلقترابات كاألدكات. الجزائر: المؤسسة الكطنية  1
 .101، ص 1997لمكتاب، 

 95أحمد بف مرسي، األسس العممية لبحكث اإلعبلـ كاالتصاؿ ، مرجع سابق، ص 2
 32محاضرات في منيج البحث العممي،مرجع سابق، ص  اج أسماعيل،أياد يكسف الح3 
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اج إلى إدخاؿ تشخيص المجاالت التي تشمل أك تحدث فييا مشاكل أك التي قد تحت -ب
 التحسينات.

 كطبيعة معيشتيا  قياس الحدكد المتعمقة بالمشاكل أك الكائنات كجكدىا مف عدمو -ت
 التنبؤ بالتغيرات المستقبمية فضبل عف إيضاحيا لمتحكالت كالتغيرات المفاجئة. -ث

يتـ تحديد مجاؿ الدراسة المسحية حسب عمق كطبيعة مشكمة البحث كمكضكعو، 
ا يمتد الى إقميـ جغرافي كقد يشمل لقطر بأجمعو أك أجزاء منو كقد تجمع كاسعفقد يككف 

البيانات مف كل األراد اك عف كل فرد مف أفراد المجتمع الحيكؼ اك الممسكح خاصة اذا 
كانت المنطقة صغيرة أك قد ال يختار الباحث بشكل سميـ كعممي كدقيق عينتيـ لكي تمثل 

. كقد دلت الدراسات عمى أف طريقة المسح ذات  المجتمع المراد دراستو بشكل صحيح
جدارة كفعالية لعدد مف المكضكعات المعاصرة مثل التعميـ كالمشاكل الصحية كالتمكث . 
أما األساليب ك األدكات التي يستحف استخداميا في جميع البيانات كالمعمكمات في 

 .الدراسة المسحية فيي االستبياف كالمقابمة

 أنواع المسح
نيف المسكحات إلى مسكحات ميدانية تتعمق بدراسة الجميكر، كمسكحات تتعمق يتـ تص

 : بدراسة المضاميف كالنصكص اإلعبلمية كالثقافية كاألدبية، كىي كاآلتي

 أ - المسوحات الميدانية
تكجو المسكحات الميدانية إلى دراسة أكضاع الجميكر مف عدة جكانب، كذلؾ كفقا 

لدراسة إلى التعرؼ عمى الحالة االقتصادية في مجتمع ألىداؼ الدراسة، فقد تيدؼ ا
معيف، أك التعرؼ عمى الخصائص العامة لمجتمع ما، مف حيث عدد أفراد األسر كأنماط 
االستيبلؾ كاإلنفاؽ، كالمستكػ االقتصادؼ كاالجتماعي لؤلفراد، أك قد تتجو الدراسة 

ما، أك لمتعرؼ عمى أكثر  المسحية لمتعرؼ عمى الكسائل اإلعبلمية المفضمة في مجتمع
القنكات التمفزيكنية أك أكثر الصحف متابعة أك محل ثقة الجميكر المتمقي، كقد تتجو 

  .الدراسة المسحية لمتعرؼ عمى اتجاىات الرأؼ العاـ نحك قضية أك ظاىرة معينة
 كما يمكف تصنيف المسكحات الميدانية إلى: 
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كىي مسكحات تجرػ عمى كافة أفراد المسكحات التي تقكـ بناء عمى المجاؿ العاـ 
 ككحدات المجتمع المستيدفة بالدراسة، كتسمى في ىذه الحالة:

تخص كل مفردات مجتمع البحث كيؤدؼ إلى معرفة يقينية ..إال  دراسات المسح الشامل:
مكانيات.  أنو يحتاج إلى كقت كجيد كماؿ كا 

جراءات تجعميا كىي دراسات تعنى فقط بسحب عينة محددة كفقالمسح بالعينة:  ا لقكاعد كا 
ممثمة لممجتمع الذؼ أخذت منو، كىك ما يعرؼ بالمسح بالعينة، كتتجو أغمب المسكحات 

 1إلى االقتصار عمى ىذا النكع )المسح بالعينة(.
 :مسوحات المضمون 

يقصد بمسكحات المضمكف تمؾ الدراسات التي تتجو إلى دراسة النصكص كالمكاد 
المسمكعة أك المرئية، عبر الكسائل الثقافية ك اإلعبلمية كالتربكية المكتكبة أك المقركءة أك 

كالعممية كغيرىا، كذلؾ لمتعرؼ عمى ما تحممو مف مضاميف كأفكار كقيـ كاتجاىات .. 
 .الخ

 : خطوات البحث المسحي الميداني
ت التي يجب ىداؼ ىنا عمى المشكمة أك التساؤالاألىداؼ: حيث تعتمد ألاصياغة -1
  عمييا.جابة إلا
دكات أك الكسائل التي يمكف األختيار اختيار أساليب جمع البيانات: كفييا يتـ ا-2 
 ستبيانات، قكائـ المراجعة".الات، بلحظة، المقاببلالم"ستخداميا لجمع البيانات مثل ا
ف النتائج المعتمدة عمى العينة يجب أف ألختيار العينة اختيار العينة: كىنا يجب ا-3 

  .المجمكعة ككللحالة الشؤكف أك األمكر في دقيقًا كمنطقيًا  بلً تقدـ تمثي
كتماليا اجمع البيانات: ك تأتي إثر مرحمة جمع البيانات مراجعة البيانات لمتأكد مف -4

  .كشمكليتيا
جابات أك كضع اإلتحميل كتفسير البيانات : كفييا يتـ تحميل البيانات المجمعة بتككيد -5

ضافة إلى جدكلة البيانات ثـ عمل تحميل لمبيانات بطريقة اإلئمة ببلكل مفرد في الفئة الم
 .حصائيةاإلستخداـ برامج الحاسب اإحصائية ب

 
                                                 

 327مناؿ ىبلؿ المزاىرة، مناىج البحث اإلعبلمي، مرجع سابق، ص 1
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 دراسة حالة-5

منيجا قائما بذاتو في حيف نظر إليسو آخركف دراسة حالة يعتبر بعض الباحثيف 
معرفة خصائص كمضمكف حالة أك  عمى أنو أسمكيبا لمبحث العممي. كىك ييدؼ إلى

ظاىرة كاحدة كبصكرة مفصمة كدقيقة  ،كيرتكز منيج دراسة الحالة الي تحديد حالة محددة 
بعينيا كخطكة أكلي  ،كمف ثـ جمع معمكمات مفصمة كدقيقة عنيا كخطكة ثانية كتحميل 
ف المعمكمات التي تـ جمعيا بطريقة عممية كمكضكعية لمحصكؿ عمى نتائج محددة يمك

 1.تعميميا كاقتراح أساليب معالجتيا عمي حاالت أخرؼ مشابية 

فردا  أك مكقف أك كحدة، كما ييتـ منيج دراسة الحالة بجميع الجكانب المتعمقة بشئ،
بحيث يتـ  جتماعيا أك مجتمعا محميا أك مجتمعا عاما ما،اكاف أك مؤسسة أك نظاما 

مف تاريخ ىذه الكحدة أك دراسة جميع  التعمق في دراسة المعمكمات الخاصة بمرحمة معينة
المراحل التي مرت بيا دراسة كصفية ترتكز عمي الحصكؿ عمي البيانات كالمعمكمات 
كالحقائق التفصيمية ،بفحص أك كاختبار المكقف المركب أك مجمكعة العكامل التي تتصل 

بلقات بسمكؾ معيف في ىذه الكحدة ،لغرض الكشف عف العكامل التي تؤثر فييا أك الع
السببية بيف أجزائيا بطريقة عممية كمكضكعية لمحصكؿ عمي نتائج محددة يمكف تعميميا 

 2كاقتراح أساليب معالجتيا عمي حاالت أخرؼ مشابية ليا .

                                                 
 ،ممية لمنشر كالتكزيع عماف االردفمناىج البحث العممي في العمـك اإلدارية ،،دار اليازكرؼ الع ،بيسيحامد جياد الك1
 27،ص 1ط
نيجية البحث التاريخي ،مخبر البناء الحضارؼ لممغرب األكسط )الجزائر( حتي نياية العيد د .دمحم بف عميرة ،م2

 25،ص 2014العثماني ،دار ىكما لمنشر كالتكزيع ،الجزائر،
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كيعرؼ اسمكب دراسة الحالة عمي أنو أسمكب بحثي ييدؼ إلي دراسة عدد قميل مف 
يـ ،كقد تككف الحالة فردا األفراد كجمع اكبر قدر ممكف مف المعمكمات عف كل من

 1،مؤسسة ،صفا نظاما محدكدا ...الخ 

كما يعرؼ بأنو دراسة حالة فرد أك جماعة أك مؤسسة ما ،كذالؾ بجمع البيانات 
كالمعمكمات عف الكضع الحالي لمحالة كاألكضاع السابقة ليا ،كمعرفة العكامل التي أثرت 

الفرد في السابق أك مرت بيا المؤسسات عمييا لفيـ جذكر الحالة ،فالحكادث التي مر بيا 
ال رد أف تترؾ آثارىا عمي تطكر الفرد أك المؤسسة ،مما يساعد عمي فيـ السمكؾ الحاضر 

 2أك الكضع الراىف .

 أىمية منيج دراسة الحالة .
يتكامل ىذا المنيج مع مناىج كأساليب كأدكات البحث األخرؼ ،فيك يتكامل مع 

جتماعية ،كالنفسية ،كالسياسية ،كما أف المتابعة الناجحة المسح في معظـ األبحاث اإل
لتاريخ حياة أحد األفراد أك عمميات تطكير إحدؼ الييئات أك المجتمعات تتطمب مصادر 
كقكاعد البحث الكثائقي أك التاريخي  ،كقد يستخدـ منيج دراسة حالة كسائل جمع البيانات 

ي معظـ األحياف ،كقد اليكفي االحصاء ،كاالستبياف كالمبلحظة المباشرة ضركرية لو ف
بصفة خاصة لشرح كتفسير العكامل المؤثرة في المكقف الكمي كعندئذ ،كتأتي أىمية دراسة 
الحالة لتعكيض ىذا النقص ،كتفيد دراسة الحالة في دراسة ،بغرض تحديد كتقكيـ درجة 

 ،ؿ كالتمسؾ بالثانيانحرافاتو  ،كالحاالت التي فشل أك نجح فييا األفراد لمحياد عف االك 
كيساعد المجتمع عمي االىتماـ بأفراده كجماعاتو بتطبيق اإلصبلحات ،البلزمة المقترحة  
،كيمكف المبحكث مف التخمص مف مخاكفو  ،خبلؿ تقبمو لخاالتو كاستيعابو لعكامل 

                                                 
 90،ص 2018، 1دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع بيركت لبناف،ط،اسعد عطكاف ،كآخركف  ،مناىج البحث العممي ،1
 105،ص 2012، 1التقكيـ التربكؼ ،دار المناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف االردف  ،طد .رافد الحريرؼ  ،2
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الضعف التي ألمت بو  ،بمعرفة إمكانية عبلجيا  ،كيساعده عمي التنفيس الكجداني الذؼ 
 1االخصائييف القادريف عمي تقبمو كاحترامو كالتخفيف عنو يجد 

 خطوات دراسة حالة 
 تمر دراية حالة بعدة خطكات ىي :
 _ تحديد الحاجة الدراسة كأىدافيا .

 _ تحديد الحالة ) فرد ،جماعة ،مؤسسة (
 _ عمل خطة لدراسة الحالة تشمل ) األساليب ،االدكات ،المشاركيف (

 ع الفركض المتعمقة بالحالة._ جمع المعمكمات ككض
 _ التحقق مف صحة الفركض 

 2_ تحقيق اليدؼ مف دراسة كالكصكؿ إلى النتائج.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 25د .دمحم بف عميرة ،المرجع السابق ،ص1
 90أسعد عطكاف  ،كأخركف ،المرجع السابق ،ص2
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 أداة تحميل المضمون 
 

ضمف المنيج المسحي عمى أداة تحميل المضمكف كأداة رئيسية لجمع البيانات 
 بحث.أكبر قدر ممكف مف تساؤالت الالكمية كالنكعية، بغرض اإلجابة عمى 

كيعرؼ "برنارد برلسكف" كىك مف األكائل الذيف اقتربكا مف الجكانب المنيجية لتحميل 
المضمكف في بداية النصف الثاني مف القرف العشريف بقكلو: "ىك أسمكب البحث الذؼ 

 1ييدؼ إلى الكصف الكمي كالمكضكعي كالمنيجي لممحتكػ الظاىر لبلتصاؿ ".

قد عرفو بأنو "كسيمة بحث عممية متعددة ف Albert kientzأما "ألبير كينز"
االستعماالت، كالطرؽ المستخدمة فيو تتراكح حسب أىداؼ البحث، ككيفما كانت األىداؼ 
المنشكدة البد أف تككف ليا قيمة تحميل عممي كذلؾ بأف ال تخضع لبعض القكاعد المتحيزة 

 2كالمنحرفة".

مكف كما يمي: " يتـ تحميل المض Roger Mucchielliكيعرؼ "ركجي مككشيمي"
تحميل مضمكف كثيقة أك عممية اتصالية عف طريق مناىج مضمكنة بالبحث عف 
المعمكمات المكجكدة في ىذا المحتكػ مف أجل استخراج المعنى أك المعاني المعركفة فيو 
بصياغة كتصنيف كل ما يتضمنو محتكػ الكثيقة أك العممية االتصالية، ككل كثيقة سكاء 

مكتكبة أك مسمكعة تحتكؼ كميا عمى معمكمات حكؿ شخصية المرسل كانت منطكقة، 
في حيف يعرؼ الباحث الفرنسي "جاؾ كايزر" تحميل  كالجماعة التي ينتمي إلييا".

                                                 
 . 17، ص 1983عبد الحميد. تحميل المحتكػ في بحكث اإلعبلـ. الجزائر: ديكاف المطبكعات الجامعية.  دمحم 1

2 Kientz, Albert. Pour analyser les media , analyse de contenue. France : collection 
Medium,Mame, .1971 ,p49 
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المضمكف بأنو "الدراسة التي تجرػ لتحميل مضمكف الصحيفة، كتيدؼ إلى كشف ما نكد 
حداث تأثير معيف عمييـ مف خبلؿ   1ىذه المادة".تكصيمو إلى القراء، كا 

كيتـ تحميل المضمكف عف طريق تحكيل محتكػ المادة اإلعبلمية إلى كحدات قابمة 
 لمعد كالقياس، كىذه المرحمة تمثل السمات األساسية لمتحميل الكمي كالتي تنطمق مف: 

  .تصنيف المحتكػ كتحديد الفئات - 1
  .تحديد كحدات التحميل - 2
 .ات فيياتصميـ استمارة مع جمع البيان - 3

 تصنيف المحتوى وتحميل الفئات 
كىي: "مرحمة مف مراحل تحميل المضمكف تنطمق مف النص المراد تحميمو فيي 
ترتبط بأسمكب التجزئة، أؼ تدكيف الكل إلى تقسيمات ذات خصائص كمكاصفات تجسد 

 2عمميا المفاىيـ النظرية كالفرضيات كالتساؤالت التي يثيرىا البحث."

 :اختيار الفئات 
تعد الفئات أركاف تؤدؼ كظيفة تصنيف المحتكػ كميا، كيشترط في اختيارىا الخصائص 

 التالية: 
 أف تككف الفئات شاممة: البد أف يككف مجمكع المحتكػ المراد تصنيفو شامبل. -1
فبل يمكف أف تنتمي نفس العناصر إلى عدة  Exclusivesأف تككف الفئات خاصة: -2

 فئات.

                                                 
جاؾ كايزر. نقبل عف عكاطف عبد الرحمف كآخركف. تحميل المضمكف في الدراسات اإلعبلمية. القاىرة، العربي  - 1

 .86ص  1982لمنشر كالتكزيع، 
، مسألة الصدؽ كالثبات. المجمة الجزائرية لبلتصاؿ. العدد عبد الرحمف عزؼ. تحميل  2 . جامعة الجزائر، 3المفيـك

 .94، ص1989معيد عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، مارس 
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 يجب أف تككف خصائص الفئة كافية الكضكح.أف تككف الفئات مكضكعية:  -3
كتعتبر ىذه ىي الشركط األساسية التي يجب أف تتكفر في الفئات حتى تتـ عممية 

 التصنيف. كتتحدد الفئات في نكعيف أساسييف ىما:

 فئات المحتكػ: كىي التي تجيب عمى السؤاؿ ماذا قيل؟ كتشمل ما يمي: 
في الغالب، تجيب عمى السؤاؿ ماذا يعالج كىي المستعممة فئة المادة أو الموضوع:  - أ

في العممية االتصالية؟، ككاف يعتمد عمييا خاصة في تصنيف المكاد في المكتبة كفيارس 
 الكتب كأركاف الصحف الكبيرة.

تتعمق بالفئات كثيرة االستعماؿ في تحقيقات الرأؼ، مف  اتجاه العممية االتصالية: - ب
 حيث مؤيدة، معارضة، محايدة، متحفظة.

كىي إما تبحث عف أسباب اتجاه العممية االتصالية، لماذا معارضة أك  فئة القيم: - ت
ما عف اليدؼ الذؼ تريد أتباعو. كقد استخدـ بعض الباحثيف في فئات القيـ  محايدة؟، كا 

 أحكاما مثل النجاح البطكلة الصبر.
تحمل  كىي الفئة التي تشير إلى الكسائل المقترحة لبمكغ القيـ، فقد فئة الوسائل: - ث

 الخطابات مثبل: إما التيديد كالقكة أك اإلقناع كالمفاكضة. 
تتمسؾ بالبحث عف الخصائص الفردية لشخصية المبحكثيف، كالسف  فئة الفاعل: - ج

 كالجنس، المينة، المستكػ الثقافي.. 
كىي الفئات التي تصنف المحتكػ كفق مصدره كدراسة حممة انتخابية  فئة المصدر: - ح

الممصقات، المناشير، الجرائد، كتحميل األخبار في الجريدة مف مف خبلؿ الخطابات، 
 خبلؿ أركاف محمية، كطنية، كدكلية. 

 1كل ىذا يتعمق بالمحتكػ، غير أف ىناؾ فئات تخص الشكل. 

                                                 
1 Grawtz, Madeleine. Methodes des sciences sociales. 3eme edition, Dalloz, France, 
1971, P664 -27  
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  أضاؼ ليا الدكتكر دمحم عبد الحميد ىذه الفئات:
يد السمات الخاصة كىي عادة ما ترتبط بفئة القيـ، يمكنيا أف تسيـ في تحدفئة األىداف: 

باألشخاص كالمجتمعات، حيث تستخدـ لئلجابة عمى السؤاؿ إلى ماذا يسعى الفرد أك 
 الماؿ، المركز االجتماعي.. كالمجتمع ىل يسعى إلى االستقرار؟ التقدـ؟. المجتمع..؟ إلى

كتستخدـ ىذه الفئة لتحديد معالـ الشخصيات.. كتحديد شخصية فئة السمات: 
ثل يمكف استخداـ ىذه الفئة في النظـ الدكلية طبقا لمسياسات الخاصة المجتمعات، كبالم

 1بيذه الدكؿ.

 فئات الشكل: وىي التي تجيب عمى السؤال كيف قيل ؟
كتضـ فئات الشكل فئة مكاف النشر كالقكالب الفنية التي تتخذىا المكاد اإلعبلمية في 

المكجية لمتبنيي التحميل الكمي كسائل اإلعبلـ، كفئة حجـ التغطية.. كتفاديا لبلنتقادات 
عمى حساب الكيفي أك العكس ك"إلزالة الخبلؼ فيما يتعمق بالمفاضمة بيف التحميل الكمي 
كالكيفي كأكلكية أحدىما عمى اآلخر، باسـ المكضكعية أك البلمكضكعية يميل الباحثكف 

 إلى الجمع بينيما، كىذا لبلستفادة مف مزاياىما معا".

لعبلقة بينيما "عبلقة دائرية تكمل أحدىما األخرػ لذا يتـ ربط كبمكجب ذلؾ تصبح ا
االستنتاجات الكمية كالكيفية لممشكمة البحثية ببعض االستدالالت التي تتعدػ النطاؽ 
الضيق المحدكد لتحميل المضمكف الصريح مف خبلؿ السعي إلى الكشف عف األىداؼ 

تـ نشره في مجمكعة مف الكسائل كالخمفيات كمنطمقات القائـ باالتصاؿ، كمقارنة ما 
 الستخبلص مدػ التركيز الذؼ يتـ بالنسبة لممكضكعات".

لقد حاكلت ىذه الدراسة استخداـ الصنفيف معا، بمعنى فئات المحتكػ كفئات الشكل، 
 الرتباطيا بالتساؤالت المطركحة، كعميو جاءت بيذا الشكل: 

                                                 
 .212في بحكث اإلعبلـ. مرجع سابق، ص  دمحم عبد الحميد. تحميل المحتكػ  1
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 أوال: فئات المحتوى 
 تي تجيب عمى السؤاؿ ماذا قيل؟ كمنيا:اعتمدت الدراسة عمى الفئات ال

اختيارىا كاف تبعا لمسؤاؿ المطركح ما طبيعة مضمكف المكضكع  فئة الموضوع: –1
 المعالج؟، بغية الكشف عمى مراكز االىتماـ في المحتكػ.

فضمف فئة المكضكع، التي تعتبر الفئة األكثر استخداما في دراسات تحميل 
الكمية إلى سياسي، عسكرؼ، أمني، اقتصادؼ، المضمكف، تـّ بتصنيف المكاضيع 

 اجتماعي، ثقافي، رياضي.

التي تعني مستكػ تركيز الرسالة عمى المكضكع مف خبلؿ مثبل: الدعكة  فئة االتجاه: –2
لمسبلـ، محاربة اإلرىاب بمفيـك التطرؼ ميما كاف نكعو، تحقيق الديمقراطية، مساعدة 

 ي تدعك لذلؾ، كالعكس صحيح.الشعكب، تعتبر اتجاىا مؤيدا لمجية الت

 أما المكضكعات المحايدة فيي تمؾ التي تتعرض لكجيي النظر بأسمكب متكازف. 

كتنقسـ إلى قيـ سمبية، كقيـ إيجابية. كنعني بالقيـ السمبية كل ما يعبر عف  فئة القيم: –3
، استخداـ القكة ضد الشعكب، تكسير المقاكمة باسـ محاربة اإلرىاب في فمسطيف، 

تغبلؿ النفط العربي، ممارسة العنف ضد المدنييف.. كغيرىا مف األفكار التي تستنبط اس
 منيا قيـ الظمـ، االستبداد، العدكانية، العنصرية، الفساد كغيرىا. 

في حيف نقصد بالقيـ اإليجابية كل ما يعبر عف الدعكة لمسبلـ، احتراـ الشرعية 
الديمقراطية، مساعدة الشعكب عمى الخركج  مع القضايا العربية، تحقيق التعاطفالدكلية، 

مف التخمف، تحقيق التقدـ التكنكلكجي، تصدير المعرفة العممية..كىي األخرػ تستنبط 
 منيا قيـ التقدـ، التحضر، العدؿ، احتراـ حقكؽ اإلنساف، مناشدة السبلـ كغيرىا..
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رة:  –3 التي تحمل سمات كتنقسـ ىي بدكرىا إلى مجمكعة مف األفكار فئة األفكار المكر 
مثبل الجزائر دكلة تحتـر كمجمكعة ثانية تحمل السمات اإليجابية كالقكؿ سمبية عف 

أكبر قكة عسكرية كاقتصادية، الكاليات المتحدة األمريكية متقدمة عمميا، أمريكا ، جيرانيا
 كغيرىا .. 

إلى  ادةكتقسـ عإلى مصادر الخبر  باالستنادىذه الفئة  تستعمل: فئة دقة المرجع –4
ستة أنكاع: تكقيع الجريدة، تكقيع المراسميف، البيانات، إمضاء الشخصيات، تكقيع كسائل 

جزائرية، كسائل إعبلـ أمريكية، كسائل إعبلـ غربية، كسائل إعبلـ عربية، غير  إعبلـ
مادتيا محددة المصدر كىذا لمعرفة المصادر التي اعتمدت عمييا الصحف في صياغة 

 ما تنشره كسائل اإلعبلـ.المصادر المستخدمة عمى نكعية  لتحديد مدػ تأثير

 ثانيا: فئات الشكل 
 يمي:ا كىي تمؾ التي تجيب عمى السؤاؿ كيف قيل ؟ كتشمل م

كتخص فئة المكضكع تبكغرافيا مف حيث فئة حجـ التغطية  فئة قيمة الموضوع: – 1
بناط العناكيف كتخص حجـ مساحة النصكص، العناكيف، كالصكر ككذا مكقع النصكص، أ

 .األىمية الممنكحة لممكضكع المدركسكالصكر لمعرفة 

مف منطمق أف حجـ التغطية، كمكقعيا المكثف يدؿ عمى منح الصحف أىمية ليذا 
 المكضكع.

إف كانت الفترة المخصصة لمدراسة طكيمة مف األحسف أف  فئة فترات التغطية: – 2
ميو تناكليا كحتى يعرؼ أكثر المراحل يقسميا الباحث لفترات محددة كمتساكية ليسيل ع

 .تناكال لمكضكعو
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كتحتكؼ عمى كل األنماط الصحفية بدكف استثناء، نذكر منيا فئة األنواع الصحفية:  -3
  كاالستطبلع ،االفتتاحيةالمقاؿ،  العمكد، التعميق، الخبر، التقرير، الحديث،

 تحديد وحدات التحميل 

الجممة ككحدة تسجيل كالفكرة  ة تحميل المضمكف عادة تستعمل الدراسات المسحية بأدا 
باعتبارىا كحدة سياؽ، كالتي تمثل أىـ كحدات تحميل المضمكف كأكثرىا إفادة ألنيا تكصل 
الباحث إلى تحميل صادؽ التجاه المضمكف كتعطيو تحميبل أعمق لمحتكػ الصحف 

حساب معنى معيف عمى كحدة الكممة عند أحيانا قع االختيار يكاتجاىيا مف الحدث، كما 
تـ استخداـ العد كأسمكب لقياس كركد يأك طرؼ بذاتو، تكرر ذكره في النص، كما 

 التكرارات، حيث تسجل مف خبللو مرات ظيكر الفئة.

 قياس الثبات 
تعد مرحمة قياس الثبات آخر مرحمة مف مراحل تحميل المضمكف، كيعتبرىا جل 

ل لمتأكد مف كجكد اتفاؽ شامل في النتائج الباحثيف مف بيف شركط ىذه األداة، كىي تستعم
الثبات كما يمي: "نفس الدرجة التي يصل عندىا  MARCHALLكقد عّرؼ "مارشاؿ" 

الباحث، عمى نفس الدراسة، كباستخداـ نفس المنيج، فإذا ما أشارت نتائج الدراسة إلى 
ات بكاسطة تفسيرات أك استدالالت معينة خرج بيا الباحث فإف الكصكؿ إلى نفس التفسير 

باحث مستقل قاـ باختبارات الثبات عمى نفس المادة كباألساليب كاألدكات التي استخدميا 
الباحث، يعني أف ىناؾ ثباتا في التفسير يتخطى مرحمة ثبات النتائج التي تشير إلى اتفاؽ 

 1كنتائج الدراسة األصمية". االختباراتبيف نتائج 

 اإلجراءات التالية: إتباعب كلتحقيق مستكيات معقكلة مف الثبات يج
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تعريف دقيق لكل فئة مف فئات التحميل مع عناصرىا تفاديا ألؼ لبس قد يقع فيو  – 1
 المرمزكف.

تدريب المرمزيف عمى استخداـ أداة الترميز كنظاـ تصنيف كحدات المحتكػ فكرة،  – 2
 جممة، تصنيفا دقيقا ال يتكرر معو كضع فقرة تحت فئتيف متعارضتيف.

دراؾ الجزء في إطار الكل، أؼ الربط دائما بيف األفكار التي يحمميا كالسياؽ الذؼ إ – 3
 قيمت فيو.

إجراء دراسة استكشافية يتـ فييا اختيار عينة ثانكية مف عالـ العينة مكضع الدراسة،  – 4
ككضع مرمزيف مستقميف يقكماف بتصنيفيا مع اختيار المرمزيف لمعينات اختيارا عشكائيا 

 بعد عنصر الذاتية.حتى يست

 يجب اإلشارة إلى أف ىناؾ عدة طرؽ الختبار الثبات نذكر منيا:

في ىذه الحالة يجرؼ االختبار  Test- Retestطريقة االختبار كا عادة االختبار  –أ
لـ  مرتيف عمى نفس المادة اإلعبلمية، كبنفس األسمكب، كيعتبر أف الثبات قد تحقق ما

 .االختباريفتـ التكصل إلييا في يحدث تغيير في النتائج التي 

كتبعا ليذه الطريقة يقسـ المحتكػ إلى نصفيف  Split halvesطريقة التقييـ النصفي  –ب 
بينيما االختبلؼ أك االتفاؽ أك أكثر كترمز كل منيما ثـ تقارف النتائج في النياية ليشير 

 إلى مستكػ الثبات.

كتتطمب ىذه الطريقة  Equivalent- Formsطريقة األشكاؿ المتكافئة أك المتعادلة  –ت
إعداد صكر متكافئة مع المحتكػ أك المادة التي تمت عمييا عممية الترميز كيجرؼ 

 االختبار عمى ىذه الصكر ثـ تقارف النتائج بعد ذلؾ.
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 تقدير مستوى الثبات 

ىناؾ عدة طرؽ قّدميا الباحثكف في تحميل المحتكػ لقياس الثبات، مف خبلؿ بناء 
قة الرياضية بيف مستكيات االتفاؽ كالتبايف كمجمكع الكحدات التي تـ عمييا االختبار العبل

طبقا لرؤية الباحث لمخركج بمعامل الثبات الذؼ يتـ قبكلو أك رفضو، كقد قدـ دانيمسكف 
Danielson  نمكذجا لبناء شكل انتشار "يجمع نتائج المرمزيف عمى المستكػ األفقي

 1 في الكثيقة". االختبارات محل كالرأسي لكل كحدة مف كحد

حيث يقـك المرمز "أ" بتسجيل ترميزه في المربعات الرأسية، كالمرمز "ب" يسجل في 
المربعات األفقية كتشير النقط التي تجمع بيف المرمز"أ" ك"ب" في المربعات المشتركة، 

االنتشار في فتشير إلى التبايف، كمف ثـ يمكف حساب نسبة االتفاؽ )معامل الثبات( بنسبة 
 المربعات المشتركة إلى عدد الكحدات الكمية كيككف معامل الثبات كاآلتي:
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 )متكسط االتفاؽ بيف المحكميف( ف                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعامل الثبات =

 متكسط االتفاؽ بيف المحكميف (1-+)ف1                          
 

 34ف = ) عدد المحكميف أك المرمزيف ( 
 فقد قدـ معادلة أخرػ لقياس الثبات ىي كاآلتي: Holsti" ىكلستي"أما 

                       M2          

  ػػػػػػػػالثبات =ػػػػ معامل
 قرارات الترميز المتفق عمييا  = Mحيث                  

N1 + N2 التكالي = المجمكع الكمي لقرارات الترميز مف قبل المرمز األكؿ كالثاني عمى :  

 

 
 قياس الثبات

يعتبر قياس الثبات ضركرة لتجسيد مطمب الصدؽ، الذؼ إف تحقق يؤدؼ إلى ارتفاع مستكػ الثقة 
عمى "استمارة تحميل المضمكف"  عتمادة المنيجية باالفيما تكصل إليو الباحث مف نتائج. تتـ ىذه الخطك 

 كبػ"دليل التعريفات اإلجرائية"، إلعطاء الشركحات البلزمة لممرمزيف". كعينتيا مكجكدة في الممحق.
بداء المبلحظات يركنيا  االستمارةمفاد ىذه الخطكة عرض  عمى أساتذة محكميف بيدؼ اإلطبلع عمييا كا 



 

 

 
 
 

 
 ة:خامسالوحدة ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 خطوات البحث العممي 
 



 

 

 
 

 الوحدة الخامسة
 خطة البحث العممي

 
 * عنكاف البحث
 * مشكمة البحث
 * فركض البحث
 *أىمية البحث

 * أىداؼ البحث
 * منيج البحث

 كات البحث*أد
  *مجتمع البحث

 *عينة مجتمع البحث
 * حدكد الدراسة

 *الدراسات السابقة
 *مصطمحات كمفاىيـ الدراسة

 *خطة البحث
 *المصادر كالمراجع

 
 
 
 



 

 

 
 خامسةالوحدة ال

 خطوات البحث العممي
 

 يتكقع مف الطالب بعد دراسة الكحدة يككف قادرا عمى:
 

 األىداف السموكية:
 مكضكع الكحدة، يجب أف يككف قادرا عمى أف:بعد دراسة الطالب ل

 يعرؼ محتكيات عنكاف البحث .1
 يفرؽ بيف مشكمة البحث كاشكاليتو .2
 .أىداؼ البحكث حددي .3
 ..يبيف معنى مجتمع البحث كعينتو4    

 . يبرز أىمية الدراسات السابقة5    
 

 
  تدريب
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 الوحدة الخامسة

 العممي  بحثخطوات ال

مى الباحث أف يمتـز بخطكات كطرؽ المنيج العممي في لكي يصبح البحث عمميا، ع
البحث، حتى يصل إلى نتائج أكثر دقة. كىذا األسمكب يساعد عمى تركيز الجيد، 

 1العمل في نطاؽ البحث المطمكب". كاختصار الكقت، كحصر

يتضمف المنيج العممي مجمكعة مف الخطكات، التي يتـ في إطارىا البحث العممي، 
الخطكات يكضحيا تتمثل  عنيا الباحث ميما اختمفت المكضكعات. كىذهكالتي ال يحيد 

 2فيما يمي:

 العممي فيما يمي:بحث تتمثل خطكات ال

 تحديد المشكمة تحديدا دقيقا:-1
 جمع المعمكمات عف ىذه المشكمة-2
 صياغة اإلشكالية  -3
 كضع الفركض المقترحة لحل المشكمة  -4
 اختبار صحة الفرض -5
 نتائج يمكف تعميميا. التكصل إلى-6

 

                                                 
 19، ص1992مية، ، المكتبة األكادي، القاىرةالبحث العممي أسسو وطريقة كتابتودمحم الصاكؼ دمحم مبارؾ،  1
 نقبل عف: 31الصاكؼ، مرجع سابق ، ص 2

R. Merton , Notes on problem Finding in Sociology today,1959 
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 تعريف مشكمة البحث: -أ

يعرفيا الدكتكر  فضيل دليك بأنيا "الفرؽ الذؼ يحس بو الباحث بيف كضعية 
االنطبلؽ كىك غير مقتنع ككضع يراد الكصكؿ إليو، كىك الفراغ المراد ممؤه بيف  ما يعرفو 

 كما يرغب في معرفتو. كالبحث العممي يتـ مف أجل ردـ ىذه الفجكة.

كىناؾ مف يعرفيا عمى أنيا سؤاؿ يحتاج إلى إجابة كتفسير أك مكقف غامض يكاجو 
 ا خمط بينيا كبيف إشكالية البحث.الباحث. كفي ىذ

 مصادر المشكمة: -ب
 تتعدد مصادر المشكمة كقد أجمميا الباحثكف في العناصر التالية

 القراءة النقدية ألدبيات البحث العممي -1

مماجستير كالدكتكراه كالبحكث المنشكرة في الدكريات كالمؤتمرات الدراسات السابقة ل -2
 العممية

 المبلحظة الميدانية -3
 خبرة الباحث كمجاؿ تخصصو -4
 التكميف مف جية رسمية أك غير رسمية -5
 النتائج البحثية كمتابعة مسارىا إعادة بعض -6

 خطوات تحديد المشكمة
 ف اإلحساس بالمشكمة : يتم البحث عادة بموق 

. استطبلع ما كتب عف اعد الباحث عمى تحديد مكضكع بحثوإف أكؿ خطكة تس
المكضكع قدر اإلمكاف في مجاؿ تخصصو، كاالطبلع عمى المعارؼ المتكفرة لتساعده 

 عمى صياغة كتحديد مشكمة بحثو. 
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كال تتضح مشكمة البحث  في ذىف الباحث إذا لـ يمـ بأىداؼ المكضكع الذؼ يكد 
لـ يضبطيا عمى اإلطبلؽ، كال يتأتى لو ذلؾ إال بعد طرح ىذا  السؤاؿ  دراستو، أك أنو

 بالذات؟ كلماذا لـ يختر غيره؟.  لماذا اختار ىذا المكضكع

فإذا كانت اإلجابة كاضحة في ذىف الباحث بارتباطيا مع كضكح األىداؼ كالغايات 
ميو يقكؿ المرجكة منو، صار لمكضكع البحث تأسيس عممي، يستكجب البحث فيو . كع

 1حثية أصعب مف إيجاد الحمكؿ ليا.داركف : أف تحديد المشكبلت الب

لكف ىذا ال يعني أف كل مشكمة مف المشكبلت اليكمية التي تكاجو االنساف تتطمب 
بالضركرة إجراء الدراسات عمييا . كلكف المشكبلت البحثية ىي التي نتائجيا تجيب عمى 

 أك تصحح مبلبسات كغمكضا . طمكحات عامة أك تظير إبداعات جديدة 

    :تحديد المشكمة تحديدا دقيقا 

تكاجو الميتميف بالبحث العممي مجمكعة مف المكاضيع التي تحتاج إلى دراسات 
يجاد الحمكؿ كالمعالجات ليا، مما  تستكجب جمع المعمكمات عنيا، كتحميميا كتفسيرىا، كا 

ىي عممية ليست سيمة عمى يجعميـ في حيرة مف أمرىـ بخصكص تحديد مشكمة البحث ك 
اإلطبلؽ، فانتقاء المشكبلت البحثية عممية صعبة تستكجب مف الباحث بذؿ الجيد العممي 
مف أجل إيجاد حمكؿ تخرجو مف حالة التيياف كالخركج مف ىذه المتاىة يككف بتحديد  
مكضكع البحث، كمشكمتو كتبياف معالمو األساسية مف تحديد األسباب إلى  كضكح 

 فماذا نقصد بمشكمة البحث؟ األىداؼ

                                                 
 20-19، ص1992القاىرة، المكتبة األكاديمية، البحث العممي أسسو وطريقة كتابتو،  دمحم الصاكؼ دمحم مبارؾ، 1
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يعتبر تحديد المشكمة أىـ الخطكات عمى اإلطبلؽ، كعمييا تقـك البحكث العممية، ك 
ككثيرا ما تتشابؾ المشاكل كتتعقد، غير أنو بالتشخيص السميـ، يمكف التكصل إلى 

 المشكمة الحقيقية كتحديدىا. 

سبابيا الحقيقية، عند دراسة الباحث لمكضكع ما يقكـ بتحديد المشكمة فيعرؼ أ
كيقترح العبلج، ثـ يعالج األسباب مع المتابعة. مما يؤكد أف البحث العممي ال يقكـ عمى 
التخميف، بل بالحقائق كالمعمكمات المتكفرة، ثـ التكصل إلى المشكمة، كتحديدىا، 

 كعبلجيا.

يحتاج تحديد المشكمة إلى خبرة كدراية مف الباحث، كىي أمكر تكتسب بالممارسة 
 لعممية كالعممية لمبحكث، كمف القراءات المتعمقة.ا

يمكف تجزئة المشكمة محل البحث، إلى عدة أجزاء كمكاضيع بحث، كل مكضكع 
يبحثو باحث، أك مجمكعة بحاث، حسب قدراتيـ كاستعدادىـ، كبذلؾ يمكف ترشيد الكقت 

 كالجيد، كالتكمفة البلزمة لمقياـ بيذا البحث.

حد أجزائيا، تصاغ تحت عنكاف مناسب، ثـ يختار المنيج كبعد تحديد المشكمة، أك أ
 الذؼ سيتبعو الباحث في دراستو، كتحديد الخطة التي سيسير عمييا.

 :جمع المعمومات عن ىذه المشكمة 

في ىذه المرحمة، يقـك الباحث بجمع المعمكمات المتاحة عف المشكمة التي سيبحثيا، كذلؾ 
لكصكؿ إلييا، سكاء مف المكتبة أك مف خارجيا. مف خبلؿ مراجعة المصادر التي يمكف ا

 1كتختمف مصادر المعمكمات باختبلؼ طبيعة البحث نفسو، فقد تككف:

 تجارب يجرييا الباحث ليحصل منيا عمى بيانات كيستخمص منيا نتائج.  -
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 إحصائيات يجمعيا الباحث بنفسو.  -
 بيانات أعدىا باحثكف سابقكف. -
 مستشفيات. . .  سجبلت إدارية لمصانع، أك -
 . Questionnaireأجكبة كأسئمة في شكل استبياف  -
 19ص مقاببلت شخصية، كأحاديث، كخطب، كجرائد، كتقارير صحفية. -
 كثائق، كمنسكخات، كسجبلت أثرية.  -
 مراسبلت عممية بيف الباحث كباحثيف آخريف.  -

 إضافة إلى المصادر السابق ذكرىا

أعداد كأنكاع البيانات، كمما أمكف اإلحاطة بالظاىرة ككقاعدة عامة، فكمما ازدادت 
 تحت الدراسة كتفيـ جكانبيا، كأمكف الكصكؿ لحميا.

كمف أىـ الطرؽ المستخدمة في جمع كتدكيف البيانات، طريقة بطاقات تدكيف 
 المبلحظات.

  تحميل المشكمة -3

يقكـ  بعد تحديد المشكمة بدقة، كمع شركع الباحث في جمع البيانات بخصكصيا
بتحميل كتقسيـ المكقف الغامض بتحديد العناصر المكّكنة لو كالعبلقات السائدة داخمو 

 كالعكامل الكامنة كراء كجكده كتمر ىذه المرحمة بأربعة مراحل أساسية ىي:

الحرص عمى جمع المعمكمات كالبيانات مف المصادر المختمفة ذات العبلقة بالمشكمة  -1
 ككضع تفسيرات أكلية ليا.

 فحص ىذه المعمكمات بتحديد العبلقة بيف مككنات ىذه المشكمة. -2
 تحديد أىداؼ كتجنب كل ما لو عبلقة بالذاتية -3
 كضع الممسات األخيرة لمظاىرة مف خبلؿ الرجكع إلى المراجع عند الضركرة. -4
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 :أسس اختيار المشكمة
 يتـ انتقاء المشكمة البحثية بناء عمى عدة اعتبارات منيا:

 ستحكذ عمى اىتماـ الباحث كتشد انتباىوىل ت-
 ىل تنسجـ مع رغبتو في ىذا النكع مف المكضكعات-
 ىل المشكمة جديدة لـ يسبق معالجتيا أك عمى األقل ليا زاكية جديدة-
 ىل المشكمة قابمة لمبحث كىل يتكفر لدػ الباحث معمكمات عنيا-
 ىل يجد الباحث مساعدات إدارية إف خاض ىذا المكضكع -
ىل تيـ ىذه المشكمة المجتمع كتساعده نتائج البحث عمى حل المشكبلت التي يعاني  -

 منيا
 ىل ىناؾ إمكانية لتعميـ النتائج المتحصل عمييا.-
  اختبار صحة الفرض:-4

بعد كضع الفرض الخاص بحل المشكمة، يتـ اختبار صحة الفرض، بالعمل 
ل المختمفة، لقياس صدؽ الفرض في التجريبي كأخذ المبلحظات، كباستخداـ أدكات التحمي

 إطار المنيج المستخدـ في البحث.

كفي ىذه المرحمة، يتـ تنقيح الفركض التي اقترحيا الباحث، فتستبعد الفركض 
عديمة األثر، كتستبقى الفركض التي ثبتت قدرتيا عمى التأثير في أسباب المشكمة 

 كعبلجيا.

 التوصل إلى نتائج يمكن تعميميا: -5
ف إثبات صحة النظرية الفرضية، ىك التكصل إلى نتائج كأحكاـ عامة اليدؼ م

يمكف تعميميا إذا تكررت الظاىرة مستقببل، تحت ظركؼ مشابية. كبالكصكؿ إلى تعميـ 
 1النتائج، يككف البحث قد ساىـ في حل المشكمة، كأضاؼ جديدا لمبناء العممي.
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 :معايير اختيار موضوع البحث

اختيار مكضكع البحث كانتقاء مشكمة البحث كال نجد فرقا ىناؾ عبلقة كطيدة بيف 
شاسعا بينيما، فعادة مشكمة البحث ىي التي تكلد مكضكع البحث كتضبطو، كأحيانا أخرػ 
المجاؿ العاـ يكحي لنا بفكرة مكضكع يطرح بإلحاح فيدفع ذلؾ الباحثيف لتناكلو بشرط أف 

 كفر فيو جممة مف المعايير أىميا:تت

كضكع كأصالتو: يقصد بيا أف يككف المكضكع جديدا، لـ يسبق تناكلو حداثة الم-1
بالدراسة كالبحث كأف تنطكؼ عمى إضافة جديدة لممعرفة االنسانية، بحيث يبدأ مف حيث 

 انتيى الباحثكف حتى ال يكرر ما قامكا بو.

المحمي األىمية العممية: تثير اىتماـ الباحث القضايا التي تشغل الرأؼ العاـ كالمجتمع -2
يجاد حمكؿ ليا يككف قد قدـ فائدة لممجتمع  كالدكلي كبدراستيا كا 

االرتباط بالمشكبلت المعاصرة: يرتبط البحث بالمشاكل التي يعاني منيا المجتمع -3
 محاكال إيجاد حمكؿ ليا عمى أرض الكاقع.

 رغبة كميكؿ الباحث: يجب أف يككف المكضكع يتماشى مع رغبات كميكالت لدراسة ىذا-4
 النكع مف البحكث 

تكفر المعمكمات كالبيانات :قبل الجـز باختيار المكضكع يجب التأكد أكال مف تكفر  -5
 المعمكمات كالبيانات كسيكلة الكصكؿ إلييا في الكقت المحدد.

االرتباط بإطار نظرؼ يعطيو ىالة كمعنى: يجب أف ال يككف المكضكع فضفاضا -6
يأخذ كقتا كجيدا كبيريف كالنتائج تككف غير دقيقة ، يصعب التحكـ في معطياتو كدراستو ك 

كأف يككف ضيقا بحيث يفقد مقكماتو األساسية ، كأف يككف محددا زمانيا كمكانيا كعمى 
 الباحث أف يبرز ىذه المسألة في العنكاف بكضكح تاـ.
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 :كيفية اختيار الموضوع

تغطية شاممة  إف اختيار المكضكع عممية ليست سيمة ألف الباحث مطالب بتغطيتو
براز ميارتو في الكتابة كالكصكؿ إلى نتائج مدعمة بالحقائق كالبيانات التي تضفي عمى  كا 
الدراسة ركعة كجماال في الدقة كالتعبير عف إحساس كشعكر الباحث بمكضكعية ك رزانة 
عممية ال مثيل ليا. كليذا يتعيف عمى الباحث أف يعثر عمى مكضكع شيق، يتفق مع ميكلو 

تو. فغمكض المكاضيع، كعدـ استقرار رأؼ الباحث أك الطالب عمى مكضكع معيف كرغبا
يحظى باىتمامو يترتب عميو، عدـ إلماـ الباحث بالمكضكع، كقمة حماسو لمقياـ باألبحاث، 

 1.مطمكب لتحقيق الغايات المنشكدةكعدـ بذؿ الجيد ال

د مف أف يككف كبطبيعة الحاؿ، فإف اختيار أؼ مكضكع ليس باألمر السيل كال ب
ال ضاعت جميع الجيكد المبذكلة  غير مطركؽ مف قبل، كأف يككف االختيار حكيما، كا 
سابقا. كليذا، يستحسف أف يسأؿ الباحث نفسو عدة أسئمة تتعمق بالبحث، قبل أف يقدـ 

 يمي:عمى المشركع لمقياـ بو. كتتمخص ىذه األسئمة فيما 

 رغبتو؟.  ىل تستحكذ المشكمة عمى اىتماـ الباحث ك -1
 ىل ىي جديدة؟. -2
 ىل ستضيف الدراسة التي تحكؿ بخاطره إلى المعرفة شيئا؟ . -3 
 ىل يستطيع الباحث القياـ بالدراسة المقترحة؟.  -4 
 ىل المشكمة نفسيا صالحة لمبحث ك الدراسة؟. -5
 ىل سبق لباحث آخر أف سجل لمقياـ بيذا البحث  -6 

                                                 
، الجزائر، ديكاف المطبكعات 4،طمناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوثعمار بكحكش، دمحم محمكد الذنيبات،  1
 31، ص2007جامعية، ال
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الباحث، كيتأكد مف تكافر جميع األدلة كالبراىيف كعندما تتضح ىذه الحقائق في ذىف 
عمى سبلمة المكضكع كأىميتو، كاستعداده لمكتابة فيو، عندىا: يمكنو أف يفاتح أستاذه 

 في المكضكع الذؼ اختاره الطالب. متخصصا -في العادة  -المشرؼ عميو، كالذؼ يككف 

ألخير عف البحث، كأف كينبغي أف يدرؾ الطالب منذ البداية، أنو المسؤكؿ األكؿ كا
أستاذه يستطيع أف يفيده بآرائو القيمة في المكضكع، كيزيل مف ذىنو بعض المخاكؼ ك 
الغمكض الذؼ يكتنف البحث ألف األستاذ بحكـ تجاربو الطكيمة، كخبرتو الدقيقة في 
المكضكع، ك تفيمو ألبعاد المشكل، يمكنو أف يكجو الطالب إلى الطريق الصحيح كيزكده 

كمات األساسية التي يحتاجيا، كيرشده إلى المقاالت كالكتب التي تكجد فييا تمؾ بالمعم
المعمكمات اليامة عف البحث، كىذا التعاكف التريو بيف الطالب كأستاذه، تبرز قيمة العمل 
المشترؾ الجماعي، ألف الطالب الذؼ يقكـ باستعراض آراء العمماء، كيثرؽ البحث بآرائو 

 1ؼ أستاذ آخر لتقييـ المكضكع مف جميع جكانبو. الشخصية، يستعيف برأ

                                                 
  . 147، ص 1977. الككيت: ككالة المطبكعات، أصول البحث العممي ومناىجوأحمد بدر، 1
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 :معايير اختيار عنوان البحث
 حدد الباحثكف جممة مف المعايير الكاجب مراعاتيا عند صياغة عنكاف البحث أىميا:

  كممة 15أف يككف مكجزا ال يتجاكز 
 البركز التاـ لمتغيرات البحث 
 إبراز األبعاد الزمانية كالمكانية 
 كممات مطاطة تحمل أكثر مف معنى أف ال يحتكؼ عمى 
 االبتعاد كتجنب الغمكض كالتحّيز 
 احتراـ القكاعد المنيجية كالمغكية 
 تحديد نكع الدراسة كعينتيا 
 .مراعاة الجكانب األخبلقية كالضكابط االجتماعية 

:إشكالية البحث

 تعددت التعريفات المقدمة لإلشكالية ونظر إلييا الباحثون على أنيا:

ي يطرحو الباحث عند صياغتو إلشكالية بحثو أىميا: ماذا نقصد بإشكالية سؤال جوىر 
 البحث؟ وكيف نصل لتحديدىا؟ وكيف نصوغيا أصال؟

 ماذا نقصد باإلشكالية: -أ 
  لغة: 

أشكل األمر أؼ التبس كاختمط.  اإلشكالية مستمدة مف الفعل أشكل نقكؿ  
  د فرؽ البعض بيف مصطمحيالصعب الممتبس كالمشتبو. كق  ىي األمر« المشكمة»ك
  بأفَّ اإلشكالية ما التبس مف األمكر ككاف لو حل عممي ممكف،«. المشكمة»ك« اإلشكالية»
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ممكف. لكف االستعماؿ جار  يمنيجي كعمم  أّما المشكمة فتعني ما التبس كليس لو حل
 1. «بالتعبيريف دكف تفريق

  اصطالحا:
 ا الباحثون عدة تعريفات حيث جاء:أعطى لي

العممية    كتتسـ بالدقة  تعرؼ اإلشكالية بأنيا: "تعبير عف فراغ أك نقص في المعارؼ
كتتسـ بالدقة كالتحديد، لذا ترتبط باالختصاص  المتصمة بمسألة معينة، تحير الباحث،

 العممي لممكضكع . كاإلشكالية قابمة لمتطكر دائما كتتغير مع معطيات المعرفة".

الباحث لينطمق منيا في دراسة مكضكعو،    ية مباشرة يسجمياأسئمة كم اإلشكالية ىي:  
سكاء أكاف دراسة نظرية أك تطبيقية، كسكاء أتعمق بدراسة قضية معرفية أك ظاىرة معينة.  
كلكي تككف األسئمة مفيدة لبلعتماد عمييا؛ ينبغي أف تككف صالحة إليجاد جكاب عمييا 

 كضكع في مجاؿ تخصصو".متكامل لمم يساعد الباحث في الكصكؿ إلى فيـ

في الدراسات اإلعبلمية عادة بمجمكعة أسئمة جزئية تتكامل مع  كتدعـ اإلشكالية
 كضكح اإلشكالية كتحديد أبعادىا. بعضيا لتحيط بجكانب المكضكع المعالج كتزيد مف

السؤاؿ  إلى المعالجة كيجب أف يحتكؼ ىذا جاء في تعريفيا ىي سؤاؿ عممي يحتاج
 العممي التي يسعى الباحث إلى حميا،  كيجب أف يحتكؼ ىذا السؤاؿ عمى مشكمة البحث

 عمى كجكد عبلقة بيف المتغيرات.

كيعرفيا درامي كفالي" بأنيا اإلشكالية ىي التي تميز كل بحث عف غيره مف البحكث 
الباحث التي يتـ كفقيا التي تممؾ بعض المشكمة البحثية كىي الزاكية أك كجو النظر 

 المعالجة.
                                                 

 33، صمرجع سابقحممي،  عبد الرحمف1
  34ص المرجع السابق،-2
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فيا مكريس أنجرس بأنيا "تساؤؿ يشير إلى ىدؼ البحث كيتيح ىذا السؤاؿ يعر 
 مف أجل الكصكؿ إلى إجابة عميو". لمباحث مجاال كاسعا لمبحث كالتقصي

كعرفتيا رجاء الدكيدؼ بأنيا "اإلشكالية ىي سؤاؿ ييدؼ إلى معرفة العبلقة بيف 
  رض مف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ".متغيرات البحث كيتحقق الف

 :الفرق بين المشكمة واإلشكالية
وتعد اإلشكالية أخص من حيث صلتيا بالبحث العلمي، وارتباطيا بعناصر منيجية 

 في الصياغة، بخالف المشكلة التي تستعمل في مجال البحث وغيره.

 :مصادر اإلشكالية
الباحث بمجرد اختياره لممكضكع لكنيا   تتبمكر إشكالية البحث كتساؤالتو  في ذىف

مجرد تساؤؿ عاـ  ثـ    حظاتو؛ فتككف في البداية ة قراءاتو كدقة مبلعمق لديو مع سعتت
تتجو نحك التخصيص، كعادة يمعب المشرؼ دكرا ميما في ضبطيا بناء عمى خبراتو 

 السابقة كاطبلعو الكاسع عمى دراسات مشابية. 

 كما تعد المبلحظة مف عكامل تضييق التساؤؿ العاـ إلى سؤاؿ

 في طرح ىذا التساؤؿ. كف ليا األثر الكبير محكرؼ، يك

 كتضبط اإلشكالية بصياغة محكمة تعّبر عف أبعاد القضية مكضكع الدراسة.

 مالحظات قبل صياغة اإلشكالية:
صاغ الباحثكف جممة مف الشركط يجب عمى الباحث مراعاتيا كىك يضبط إشكالية 

 بحثو أىميا:
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مر يمكف الباحث مف إدراؾ أبعاد بحثو * اختيار مشكمة البحث كضبطيا بدقة ألف األ
 كاحتماالتو.

 * كمما كاف مكضكع  اإلشكالية محدًدا كمختصًرا كمباشًرا كاف

مكانية إخضاعو لمدراسة.  داال عمى جدية البحث كا 

* اإلشكالية في حد ذاتيا خطكة ضركرية ألؼ باحث، كفي حالة ما إذا كانت ضمف  
 يندرج ضمف مكضكع قد درس، يمؾ 

 ياغة المحكمة لئلشكالية تعني بالضركرة تحديد مكضكع* الص

 رؼ عمى أبعاده كعناصره كحيثياتو البحث تحديًدا دقيًقا كالتع

  صياغة اإلشكالية:
 :يتمر عممية صياغة اإلشكالية حسب الباحثيف عمى عدة مراحل نجمميا ف

 طرح التساؤؿ األكلي المرحمة األولى:

اختصاص الباحث ك متابعة تفصيبلىا كتككف  * استحضار قضية ما مف حقل مف حقكؿ
 مف مجاالت اىتمامو ىك  حتى يستطيع متابعة تفصيبلتيا.

* معاينة المشكمة كما ىي مطركحة في التساؤؿ األكلي كالتأكد مف تحديد مشكمة الدراسة 
 تحديًدا دقيًقا لكي تسيل عميو عممية الصياغة الحًقا.

ربطيا بمؤثرات أخرػ أك أدلة تجعل اآلراء تتعدد * تحديد المداخل المتنكعة لممشكمة؛ ك
 في المسألة الكاحدة.

 مرحمة تككيف اإلشكاليةالمرحمة الثانية: 
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ىنا يحدد الباحث ما يريد دراستو كالبحث فيو ألف الرؤية اتضحت بالنسبة لو مف 
بلـ عزكايا متعددة، كيجعميا تظير بشكل جديرة بالبحث. يمكف لمباحث في عمـك اإل

صاؿ أف يعالج مشكمة سبقو غيره في تناكليا لكف عميو أف يختار زاكية لـ يتـ التطرؽ كاالت
 ليا  كيطكرىا في ىذه الجزئية التي تخص مكضكعو.

 مرحمة صياغة اإلشكالية المرحمة الثالثة:

تتمثل ىذه المرحمة في صياغة اإلشكالية فبعد التعمق في تصكرىا كاستكشاؼ مدػ 
ة؛ ينتقل الباحث  لمرحمة صياغة اإلشكالية، بعد أف اتضحت لو جدارتيا بالبحث كالدراس

أبعادىا، مما يجعل القارغ يستكعب ما يدكر في ذىف الباحث نحك المسألة التي يعالجيا  
 كيفيـ عنو ما يكٌد دراستو.

كما يميز ىذه المرحمة أف الباحث يعيد صياغة التساؤؿ األكلي ضمف المفاىيـ  
 كاضحة كمنسجمة كمباشرة. الخاصة بالمكضكع بطريقة

يدعـ الباحث إشكاليتو بمجمكعة مف التساؤالت الفرعية التي تفرضيا طبيعة 
 1امبل كيراعى في صياغتيا ما يمي:اإلشكالية حتى يككف تناكؿ الباحث ليا ش

 * ارتباط اإلشكالية بمكضكع محكرؼ محدد المعالـ.

 * الدقة كالكضكح كالمباشرة في التعبير عف المشكمة.

 * تفكيؾ اإلشكالية إلى عناصرىا األكلية؛ كذلؾ باستيعاب

 أطراؼ المسألة التي يدكر عمييا اإلشكاؿ.

                                                 
 41-40، ص صمرجع سابقحممي، عبد الرحمف  1
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أك تكضيح المصطمحات  صطمحات معيكدة في مجاؿ االختصاص،كم * استخداـ مفاىيـ
 غير المعيكدة التي يستخدميا الباحث في قسـ شرح المفاىيـ كالمصطمحات.

في حاؿ كاف المستقل كالتابع ة بيف المتغيرات عف العبلق* أف تتضمف الصياغة التعبيَر 
 .البحث يتناكؿ الظكاىر

* تحديد بعض األسئمة التي يمتـز بيا في نقاش المشكمة سكاء كانت عمى شكل أسئمة 
 « إلى أسئمة جزئية ة أك فرعية، كتفصيل السؤاؿ العاـرئيس

مف ناحية كمية أك ستخضع لمبحث  يكعب صياغة اإلشكالية القضايا التبحيث تست
 مف نكاح جزئية.

« سئمة أك العبلقاتاختيار العناصر أك  اآلراء أك االتجنب األحكاـ الذاتية في 
 كاستيعاب جميع االحتماالت الممكنة.

 :ةمصادر تصور اإلشكالي

يفترض قبل أف يطرح الباحث إشكالية بحثو مراجعة الدراسات السابقة كمعرفة أيف 
إشكاليتو فتأتي متينة ككاضحة التصكر لكف عندنا مع األسف تكقفت حتى يبني عمييا 

في السنة األكلى االستعجاؿ في كضع  هتفرض الجامعات عمى طبلب قسـ الدكتكرا 
مشركع أبحاثيـ، مما يجعميـ يستعجمكف في اختيار المكضكع كتسجيمو اغتناًما لمكقت 

ف كاف ذلؾ أنو ينبغي أال يككف عمى  مبرًرا؟ إال كمكاعيد انعقاد المجالس العممية،  كا 
حساب حسف االختيار  المكضكع كرزانة بناء اإلشكالية،  فاإلشكالية المحكمة لمكضكع 
معّيف ال تتأتى مف خبلؿ القراءة المقتضبة أك مجرد تصفح ما لو صمة بالمكضكع؛ بل ال 
ا بد مف التكسع كالتعمق في القراءة حتى  لك امتد ذلؾ أشيًرا حتى يفيميا كيككف ممم

 بأبعادىا.
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* برامج الدراسات العميا كخطط البحث العممي في الجامعات ىي مصدر مف مصادر 
تصكر اإلشكالية كصياغتيا؛ ذلؾ أفَّ األصل في تمؾ البرامج أف تككف مبنية عمى رؤية 
عممية مستقبمية لممؤسسة التي كضعتيا؛ كبالتالي خضعت لمناقشة معمقة في األقساـ 

ثية يسّيل لمباحثيف،  كعميو فاختيار مكضكع مف برنامج كخطة بحالمختصة قبل إعبلنيا 
اإلشكالية كالتعمق فييا لكجكد تصكر كمي مسبق، لكف ىذا  عمى الباحث الكصكؿ إلى

مشركط بأف يككف ىذا التصكر الكمي قد بني عل أسس منيجية كركعي فيو ما نتحدث 
ال فإفَّ الصعكبة ستككف مضاع فة عمى الباحث مف حيث عنو مف قكاعد المنيجية؛ كا 

تكميفو بعمل لـ يختره كلـ يتـ اختياره ألسباب عممية،  تمّكف مف صياغة إشكالية مناسبة 
 لو.

حيث تظف أنيا  اـ الجامعية تسيء في اختيارىا مفكلؤلسف فإفَّ كثيًرا مف األقس
عجل كألسباب  خطط البحث العممي عمى تسّيل األمر عمى طمبة الدراسات؛ إذ يتـ كضع

كضع ىذه الخطط. فيتكرط الطبلب في شراكيا فيضيع جيدىـ مف  دارية شكمية اقتضتإ
 كاإلبداعية. كما يمكف لمباحث ة ثمينة لتنمية قدراتيـ المنيجيةغير جدكػ. كيفقدكف فرص

يختار مف عناكيف مكجكدة أف يسعى إلى تعديل ما يكمف  أف يقـك بو فيما لك كاف قدره أف
تجعل مف المقترح مفيًدا  التي تمكف منيا كأف يفكر بطريقة نيجيةليتناسب مع قكاعد الم بو

 .فية التي يخطط لدراستو مف خبلليامف خبلؿ الكي

فصياغة إشكالية جيدة يمكنيا أف تجعل المكضكع غير المرغكب ميما كمفيدا،  
 1كىذه ميمة الباحث كليس المؤسسة التي اقترحت البحث.

عممي في ضكء الحاجة  مميـ الختيار إشكالية بحثة مصدر * الخبرة العممية كالكظيفي
 .الفعمية كالممارسة، كىذا الدافع ىك األىـ

                                                 
 44، صمرجع سابقحممي، عبد الرحمف  1
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* مراجعة الدراسات المسحية لمبحكث السابقة في مجاؿ التخصص الدقيق مف شأنيا أف 
تثير في ذىف القارغ أسئمة معمقة تتصل بثغرات معرفية يمكف َجْسَرىا بيف تمؾ الدراسات 

 المعرفة في مجاؿ التخصص.  ببحث جديد يراكـ

الباحث عمى ضبط تصكر  بحث العممي كالتدريب عمييا يساعد* التككيف في منيجية ال
البحث فيو؛ فيحسف االختيار كيتتبع الخطكات  لئلشكالية في المكضكع الذؼ يعتـز

 1صادر التي تعينو عمى بناء تصكره.الم المناسبة كيستميـ

 شروط عامة في اإلشكالية :

 :بػ أف تتسـ صياغة اإلشكالية ينبغي

 * الدقة كالكضكح باستخداـ أفضل العبارات كالمصطمحات
 كبطريقة يمكف اختبارىا كالتأكد مف معالجة البحث ليا.

 * ارتباط اإلشكالية بنتائج الدراسات السابقة ذات الصمة؛
نما تكضع ضمف نسق مففبل تككف مبتكرة مف سياقي البحكث اقتضت  ا العممي، كا 

 جعتيا إعداد دراسة كيذه.مرا
« مقاربتيا كليست مكىكمة ية قضية كاقعية قابمة لمبحث يمكف*أف يككف مكضكع اإلشكال

 .عمى  أسئمة غير مدركسة بشكل كاؼ أك قائمة
 * اندراج اإلشكالية ضمف سياؽ نظرؼ محدد )التخّصص(.

 بحيث يمكف محاكمتيا إلى القكاعد العممية الخاصة بو.
 جديًدا لـ تعالج  إشكاليتو بعد؛ أف يككف المكضكع

                                                 
 45-44،  سابق المرجع 1
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فبل يمكف إعادة دراسة المكضكع نفسو باإلشكالية كاألسئمة نفسيا،  إال إف أثبت 
 الباحث خمل المعالجة السابقة.

 أسئمة تساعد الباحث في ضبط إشكالية البحث :
 تمريف تطبيقي عمى صياغة اإلشكالية :

 كيفية تحديد مشكمة البحث 
مشکبلت كمجاالت كأفكار بحث؟ إننا نعني بذلؾ مكضكعات ك الماذا نعني بمشكمة 

المعالـ البحث العممية، كىي المقكمات األساسية التي يساىـ تحديدىا في بمكرة كتكضيح 
 1الرئيسية لخطة البحث.

إف مشكمة البحث مرتبطة باالفتراضات التي يستند إلييا، كنكعية المعمكمات 
ة كالتجارب كاألساليب كأنكاع المناىج العممية التي كالبيانات الكسائل كالعينات كاألمثم

 يستعاف بيا في إعداد البحث. كتتكقف مشكمة البحث عمى عكامل منيا: 

 نكعية العمـ، أؼ نكعية المعرفة كالمحاؿ العممي مكضكع البحث.  -1
التخصص العممي حيث يعكس اإللماـ الكبير كالدراية بالمشكبلت التي ىي محل  -2

 راسة. البحث كالد
 الميل العممي كىك حب االستطبلع كأيجاد الحمكؿ ليذه المشكمة.  -3
اليدؼ العممي كأف يتمثل في رغبة الباحث في الكصكؿ إلى نظرية عممية جديدة أك  -4

 اختراع جديد يمكف االستفادة منو. 
 2.نكعيتو في تحديد مشكمة البحثالمكضكع العممي حيث يساىـ حجمو ك  -5

                                                 
 ( 2) 167، صمرجع سابقف عناية، غازؼ حسي 1
الككيت،  -. الرياض: المركز العربي لمبحكث التربكية لدكؿ الخميج محاضرات في البحث التربوي عبد الغني النكرؼ،  2

 . 23، ص1983
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ف الشعكر بالمشكمة "إنما يعني إدراكيا ككذلؾ إدراؾ الفرؽ بيف الحقيقة كىناؾ مف يرػ أ
دراؾ الفرؽ بيف المشكمة  دراؾ الفرؽ بيف المشكمة المصاغة في صيغة السؤاؿ كا  كالمشكمة كا 

 كالفركض... إلخ. 

كالتعريف بالمشكمة يعني تحديدىا تحديدا دقيقا مميزا. كلتعريف مشكمة ما، يقتضي 
ل الحقائق كالمعمكمات كالمتغيرات المتصمة بيا كتنظيميا في ىيكل عاـ األمر جمع كتحمي

ليتضح النقص الذؼ يتطمب إكمالو )كاإلجابة عميو( كتعتبر الحقائق كالمفاىيـ ك المبادغ 
 ك غيرىا بمثابة المادة الخاـ لمتفكير. 

 صياغة الفرضيات
ىناؾ حبل لممشكمة بعد الفحص المبدئي لمبيانات كالمعمكمات، فإف  كضع الفرض  -ج

يطرح نفسو عمى الباحث.. ىذا الحل المبدئي )أك التخميف الذكي( يمكف ببساطة أف يككف 
 حمكال خاطئة..

  Testing the Hypothesis. اختبار الفرض : 4
بالنسبة لحل المشكمة، يساعد في تحديد  -أك فرض -إف صياغة تخميف معقكؿ 

بحث فييا عف الدليل.. كعمى ذلؾ، فحتى إذا ثبت أف الفرض االتجاىات التي يمكف ال
كبعد أف نستقر عمى فرض معيف بناء عمى البيانات  خاطئ فإنو يساعدنا في الدراسة..

كالمعمكمات األكلية المتكفرة، فإننا نبدأ العمل عمى تجميع الدليل مف جميع المصادر 
حقائق الجديدة.. كتطبيق المبادغ الممكنة.. كذلؾ الختبار الغرض. كعف طريق اكتشاؼ ال

المتفق عمييا في المعرفة كالمنطق .. سيتقرر صحة الغرض كاتفاقو مع الحقائق المتكفرة 
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مف عدمو. إف ىذا البحث الدقيق عف المعمكمات كالبيانات.. مكجيا بالفرض المبدئي 
Tentative Hypothesis  1.يعمميككف الجيد األساسي ألؼ بحث 

 النتيجة: 
اختبار الفرض بتجميع أكبر قدر ممكف مف المعمكمات، ككضعيا في اإلطار كبعد 

المنطقي الصحيح.. فإف الباحث إما أف يرفض كييمل الفرض الذؼ كضعو كذلؾ بعد أف 
ما أف يككف ىذا الفرض صحيحا.. كبالتالي فإنو يشكل بالنسبة  ثبت عدـ صحتو، كا 

 لمباحث النتيجة األساسية في دراستو. 

ر فإف الدراسة ينبغي أف تستمر حتى يقتنع الباحث بصحة كصدؽ كبمعنى آخ
زف كصحة الدليل الذؼ الغرض الذؼ كضعو.. كحتى يستطيع بالتالي أف يقنع اآلخريف بك 

 تكصل إليو. 

أؼ أنو إذا ما أيدت المبلحظات العممية كالتجارب صحة فرض مف الفركض دكف 
فإننا نككف قد أضفنا إلى حصيمة  أف يتعارض مع ىذا الغرض أك ينقضو أؼ دليل آخر،

المعرفة حقيقة جديدة.. كليست قيمة ىذه اإلضافة فقط ألنيا تفسر الحاالت الفردية التي 
نما القيمة الحقيقية تكمف في أنيا تفسر كل الحاالت المشابية كالتي لـ  بدأ بيا الفرض، كا 

مى بالتعميـ تدخل في مجاؿ البحث الذؼ تـ القياـ بو .. ىذه العممية ىي ما يس
Generalization  .2 

 

                                                 
 -التطبيقات، دار ؽ باء الحديثة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -المناىج  - عموم اإلعالم، البحث العمميأحمد بدر ، 1
  26، ص 2008قاىرة ، ال

 -التطبيقات، دار ؽ باء الحديثة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -المناىج  - عموم اإلعالم، البحث العمميأحمد بدر ،  2
 27-26، ص 2008القاىرة ، 
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  :الفروض العممية
يعتبر الفرض تخمينا مبدئيا يستدؿ بو الباحث عمى إيجاد عبلقة بيف متغيريف أك 
أكثر ، كال يعد الفرض حكما عمى اإلطبلؽ إال بعد إثباتو، كلذلؾ األشياء المثبتة ال داعي 

 حقائق، كالحقيقة الشؾ فييا. لصياغتيا في شكل فركض. ألف األشياء المثبتة تعبر عف 

كتتضمف الفركض في محتكاىا قرارا مبدئيا لحل مشكمة أك محاكلة لحميا، أك تبياف 
خصائصيا كصفاتيا مف خبلؿ التعرؼ عمى العبلقات بيف متغيراتيا كالكشف عنيا 

 بالبحث المتعمد، كالتقصي اليادؼ ، كاالنتباه الكاعى الذؼ يصاغ في خطة مسبقة. 

 :روضأىمية الف

تعتبر الفركض ىامة لمبحث فيي التي تحمل أبعاد المكضكع فييا، كتعتبر تفسيرا  
مبدئيا لو أك لمظاىرة، أؼ أنيا تحمل مضاميف التفسير فييا مف خبلؿ تحميل عبلقاتيا لكي 

 . لييايتـ التأكد مف ايجابية اإلثبات أك سمبيتو أك بطبلف الفرض بالنتائج المتكصل إ

ىك اكتشاؼ ىذه األبعاد كتبيانيا لآلخريف لكي يعرفكا أىميتيا  كيككف دكر الباحث
كأىمية الفركض في التفسير كالتعميل العممي، كذلؾ بالكقكؼ عف كعي عمى حقائق كانت 

 1مفترضة .

ى تككف يحدد الدكتكر أىميتو فيقكؿ "الفرض العممي ىك الذؼ تككف كراءه فمسفة حت
 حقق نتائج تيـ الذيف أجرػ البحث مف أجميـ". كمنيجي، كي يلو داللة كمعنى، كبعد عمم

يعد العمل  تصدؽ ، كبالتالي ال كالف الفركض احتمالية قد تصدؽ تخميناتيا كقد ال
. كليذا يعتبر العمل بيا كمشركع مبدئي يقرره تحققو مف نتائج بيا إال في ضكء ما

                                                 
 - 220، ص1986. بيركت : دار الطميعة ، الطبعة األكلى ،  فمسفة العمم المعاصرة ومفيوميا لمواقعسالـ يفكت،  1

224 . 
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و مف إثباتو الباحث، كيصكغو بكضكح لكي يتمكف مف تتبع  خطكات منيجية منظمة تمكن
  .أك بطبلنو"

مف أىميتيا أنيا  تجعل الباحث ينتيج طريق بحثو بكعي كانتباه كتنظيـ رفيع في 
 افكاره كتسمسميا العممي كالمنطقي.

 لكل بحث مف البحكث العممية فركض كيؤكد الباحثكف أنو  ليس بالضركرة أف يككف 
حية البسيطة. كتكضع كما ىك الحاؿ في مجاؿ البحكث االستطبلعية كالبحكث المس

الفركض لمتأكد مف العمل كاألسباب التي تككف كراء الظاىرة )مكضكع البحث( لمكصكؿ 
 ليا .  إلى معرفة الحقائق كالعمل عمى تفسيرىا ، كاستنباط الحمكؿ المناسبة

كتشير الدراسات أف الفركض بحكـ أنيا تتضمف في محتكاىا متغيرات، فإف المتغير 
ما مختمفة، كيمكف مبلحظة التغيرات التي تطرأ عمى قيمو أك السمكؾ الكاحد قد يأخذ قي

  1ك انثي(.أالمستيدؼ منو ، كقد يأخذ المتغير الكاحد قيمتيف فقط كالنكع مثبل )ذكر 

أف الفركض ىي العبلقة بيف المتغيرات، فإذا افترضنا أنو : كمما ارتفع مستكػ 
الفرض اشتراطي فإذا ثبت ىذا الشرط الدخل، كمما تحسف المستكػ التعميمي. إذف ىذا 

كاف الفرض صادقا، كاذا لـ يثبت البحث تحسف المستكػ االتعميمي بسبب ارتفاع الدخل، 
  .فيككف الفرض خاطئا

كبالتالي يمكف القكؿ أف الفركض ال تحتمل فقط الصدؽ بل قد يثبت البحث 
 . ض صادقاصادقا النو لك كاف كل فر  بطبلنيا، مما يجعمنا نقكؿ ليس كل فرض

 مف أيف يستمد الباحث فركضو؟

                                                 
بيركت : معيد االنماء العربي ، الطبعة األكلى ،  - مساىمات في أسس البحث االجتماعيمصطفى عمر التير ،  1
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صحيح أف الفرض تخميف يضعو الباحث في بداية اشتغالو عمى المكضكع، لكف ما 
يجب التأكيد عميو أنو ال يأتي مف فراغ معرفي، بل تظير الفركض عند الباحث باكتماؿ 

في اإلطار النظرؼ، الذؼ يعد الخمفية العممية اليامة، كالمعبر عف كضكح المكضكع 
، كليذا يستكجب عمى الباحث أف ينطمق مف خمفية عممية كاضحة، كنتائج دراسات وذىن

سابقة جادة لكي يصكغ فركضو بدقة ككضكح متميزيف كعميو أف يسترشد بيما حتى عند 
 صياغتو ليا. 

 :أىمية الفرض
  منيا نذكر: أعطت الدراسات المنيجية اىتماما خاصا بالفركض

ف مقدمات القياس، كنقطة البدء في كل برىنة، كالمنبع األكؿ الفرض يعتبر مقدمة م-1
 ".أؼ أنو المبدأ العاـ الذؼ يستخدمو الباحث في تقصي الحقائق لكل معرفة،

الفرض ىك الذؼ يرشد الباحث إلى أىدافو كيسترشد بو في تبياف الحقائق مف خبلؿ -2
 انتظاـ البحث في الفرض. 

، كالتي بدكنيا يككف الباحث مشتت األفكار الفركض ىي التي تعطي كحدة لمبحث-3
 كالمعمكمات.

يعتبر الفرض تفسيرا مبدئيا لمظاىرة أك المشكمة مكضكع البحث يعتمد عمييا الباحث -4
 في تحميمو لمظاىرة. 

 1ى حد قكؿ الدكتكر عقيل فيما يمي:كتتمثل أىمية الفركض عم 

حث كالتي يعتمد ديد أبعاد البأنيا القاعدة األساسية لتح أيضاكمف أىمية الفركض  -1
 . يبني عمييا البحث بشكمو النيائي تفاسيره كتحاليمو العممية، كالتيعمييا الباحث في 

تعتبر الفركض المرشد األساسي لمباحث تجاه المنيج الذؼ يمكف أف يختاره كيساعده  - 2
 . ىدافوعمى تحقيق أ 

                                                 
 42، عقيل 1
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و عمى صياغتو كتبيانو تعبر الفركض عف كضكح البحث في ذىف الباحث، كقدرت -3
 لآلخريف . 

تشكل الفركض كحدة البحث كترابطو العممي كالمنطقي كعدـ تشتتو كتناثر مككناتو  - 4
 كمعطياتو .

تبيف الفركض اتجاىات البحث كالباحث، كالتي تتضح بشكل نيائي عند إتماـ البحث  -5
 بصكرتو الشاممة. 

 .بطيا المعطيات بالنتائجمف خبلؿ ر تربط الفركض المبادغ باألىداؼ،  - 6
 تستكعب فمسفة البحث كتحقق أىدافو ..  -7 

  مصادر الفروض:
تكؼ منيا، كمف ىذه المصادر تتعدد مصادر الفركض نتيجة تأثرىا بالمناىل التي تر 

 :األتي

كتتبعو لكل جديد يصدر ا كاف الباحث ممما بمجاؿ تخصصو، مجاؿ التخصص: كمم -1
مما كاف عمى كعى كانتباه بخفاياه كأسراره التي تستكجب عنو ، مف بحكث كدكريات ، ك

 البحث مف  الحيف إلى اآلخر ، كتكّلد عنده الجديد .. 
االطبلع المتعمق : كمما زاد اطبلع الباحث كمما زادت عمكمو ككمما زادت عمكمو  - 2

و لمتجديد زادت معارفو ، ككمما زادت معارفو زادت خبراتو كقدراتو ك استعداداتو ، التي تؤىم
 العممي . 

: قد يتعمـ الباحث عمكما نظرية يستفاد منيا عمما كثقافة، كلكف قد ميداف العمل - 3
يستفيد بالمثل أك أكثر مف مياديف العمل التي تزكده بمعارؼ جديدة كخبرات جديدة، 

فيو ركح التجديد كالتكليد تساعده عمى البحث كزيادة المعرفة المنسقة كالمنظمة كتثير 
 . عمميال
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التأىيل كالتدريب: كمما تأىل الباحث اك تدرب عمى مجاالت جديدة كمما اكتسب  - 4
ده التطمع الى الجديد خبرة أك الـ بعمـ يطّكر بو قدراتو كمكاىبو كالتي بدكرىا تكلد عن

 .كالبحث عنو
االطبلع العاـ : سكاء مف خبلؿ كسائل اإلعبلـ المطبكعة كالمسمكعة كالمرئية، أك  -5 
ف خبلؿ حضكر الندكات كالمؤتمرات، أك مف خبلؿ القراءة الحرة كاىتمامات الباحث، كل م

 ىذه عكامل مثيرة لؤلفكار كالجدؿ اليادؼ كالبناء. 
األحداث كالظكاىر : مع أف المعرفة العممية منسقة كمنظمة إال أف لمصدؼ دكرا ىاما  -6

تي بدكرىا تدفعيـ إلمكانية التعرؼ في إثارة االنتباه كشد أنظار المفكريف كالميتميف كال
 عمى عمميا كأسبابيا كخفاياىا، مف خبلؿ اكتشاؼ العبلقة بيف متغيراتيا .

خياؿ الباحث : إف خياؿ الباحث قادر عمى أف يتصكر كاف يثبت ما يتصكره  -7 
 لآلخريف بالبرىاف العممي عندما تككف خياالتو ثاقبة كىادفة. 

  شروط الفروض العممية:
ككف الفركض سميمة عمميا يجب أف تخضع لشركط عممية محددة لخصيا حتى ت

 الدكتكر عقيل فيما يمي:

أف ال يككف الفرض متعارضا مع القكانيف الطبيعية ك المسممات البدييية التي يحتكـ  -1
 الناس إلييا . 

أف تككف الفركض قابمة لئلثبات مف خبلؿ تقصی معطياتيا كتفاسيرىا  كنتائجيا،  - 2
  تككف خيالية غير قابمة لمقياس كالتأكد العممي. كأال
 1أف تككف كاضحة المغة كالمدلكؿ ، كال لبس فييا حتى ال يصاحبيا في الغمكض.  -3

                                                 
1
 46، عقيل 
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أف تصاغ بإيجاز، كتككف ليا داللة، فالقضايا العممية ، ال تتطمب الحشك ك التعابير  -4
 الزائدة، التي تضيع الكقت كالجيد ، دكف فائدة منيا.

ك أف ترتبط الفركض بما سبقيا مف معارؼ سكاء  إلثباتيا أك لنفييا كعرض البديل أ -5 
يقع الباحث  ، ألف لمعمـ قكانيف كنظريات مما يستكجب االنتباه الييا حتى الالجديد عنيا

 في منزلقات خاطئة نتيجة اتباعو لخطكات خاطئة. 
 كاضحة ك محّددة. أال تككف الفركض متناقضة مف أجل الكصكؿ إلى أىداؼ  -6
يفضل أ ال يقتصر البحث عمى فرض كاحد، فكمما كاف أماـ الباحث عدد مف  – 7

 1الفركض، كمما فتح مجاؿ البحث أمامو.
 المرجع الرئيس عقيل

  :ة العمميةأىمية استخدام الفرضي
 إف أىمية استخداـ الفرضية العممية في البحث تكمف في ىدؼ البحث. 

فإذا كاف البحث ييدؼ إلى الكصكؿ إلى حقائق كمعارؼ فبل قيمة لمفرضيات أما إذا 
كاف البحث ييدؼ إلى تفسير الحقائق كالكشف عف األسباب كالعكامل كتحميل الظاىرة 

 لمدركسة فبل بد مف كجكد فرضيات. ا

كيميز بعض الميتميف بشؤكف البحث العممي بيف الدراسات حسب استخداميا 
 لمفرضيات العممي. 

فالدراسة ذات المستكػ المتعمق ىي التي تحتكؼ عمى فرضية. كلذلؾ يتكقعكف مف 
يطة فبل تستخدـ طالب الدكتكراه أف يبيف فرضيات في بحثو. أما الدراسات المسحة البس

 فييا الفرضيات(. 

                                                 
1
 .164، ص 1975األنجمك المصرية ،  مكتبة ،القاىرة ،أصول البحث االجتماعيراعي عبد الباسط دمحم حسف،  
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 1اف األمر فإف كجكد الفرضيات في الدراسة يحقق الفكائد التالية: كميما ك

أنيا تكجو جيكد الباحث في المعمكمات كالبيانات المتصمة بالفرضيات كبذلؾ تكفر  -1
الكثير مف الجيكد التي يبذليا الباحثكف في الحصكؿ عمى معمكمات سرعاف ما يكتشفكف 

 عدـ حاجتيـ إلييا. 
 المقترحة. المناسبة لمبحث الختبار الحمكؿ  ت كاألساليبأنيا تحدد اإلجراءا -2
العبلقة بيف لمتغيرات. إنيا تحدد النتائج في تقدـ الفرضيات تفسيرا لمعبلقات بيف ا -3

 المتغير المستقل كالمتغير التابع ك بذلؾ تمدنا بإطار النتائج لمبحث. 
 جديدة. رػ ف لنا عف الحاجة إلى أبحاث أختزكدنا بفرضيات أخرػ كتكش -4

  أنكاع أسس الفرضيات كشركط نجاحيا

عمى األسس حة كفييا مصداقية ينبغي أف تقـك لكي تككف الفرضيات العممية صحي
 التالية: 

أف تككف متسقة مع الحقائق المعركفة سكاء كانت بحكثا أك نظريات عممية، كمف ىنا  -1
رت عنو الدراسات المرتبطة فإف عمى الباحث أف يتبيف العبلقة بيف فرضيتو كبيف ما أسف

ببحثو مف نتائج، ككذلؾ عبلقتو باألطر النظرية المتكافرة في المجاؿ التربكؼ كالنفسي أك 
السمككي عمكما. كعمى الطالب أف يدرؾ أنو مف الصعب أف تككف الفرضية متسقة مع 

افي جميع الحقائق المعركفة، كخاصة أف بعض ىذه الحقائق قد ال تبدك متسقة بالقدر الك
 مع البعض اآلخر. 

كصياغة الفرضيات كتحقيقيا أك إثبات صحتيا ىدؼ أساسي لمبحث العممي كىذا 
األمر، كما نعمـ، ليس بالعمل السيل، ذلؾ ألنو ليس مجرد تخميف كما يعتقد البعض، 

                                                 
 . 97 - 96، صمرجع سابقذكقاف عبيدات كآخركف:  1
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كلكنو نفاذ رؤية كتخميف ذكي يستند إلى كفاية الحقائق كالخبرة حتى تككف لمفرضية 
ير مف حاالت دراسة السمكؾ قد يحتاج الباحث إلى القياـ ببعض الدراسات داللتيا. كفي كث

 المحدكدة االستطبلعية لمحصكؿ عمى بيانات تساعده عمى صياغة فرضيات ليا داللتيما. 
ثبات صحتيا أك خطأىا، كمف  -2 أف تصاغ الفرضية بطريقة تمكف مف اختبارىا كا 

ختيارىـ لفرضيات متحيزة ال تصمح الصعكبات التي تكاجو طبلب الدراسات العميا ا
 لبلختبار. 

ينبغي أف تصاغ الفرضية في ألفاظ سيمة، أؼ أف يتجنب الطالب أك الباحث استخداـ  -3
 العبارات الغامضة كغير المحددة، كاألسمكب المعقد في صياغة الفرضيات. 

رضية مثل ينبغي أف تحدد الفرضيات عبلقة بيف متغيرات معينة كما لـ تتكافر في الف -4
 ىذه الخاصية فإنيا ال تصمح أساسا لمبحث. 

 : 1فإف ذلؾ يتكقف المقاييس اآلتيةأما بالنسبة لشركط نجاح الفرضيات العممية، 
 عمى تكفير 

كذلؾ بتحديد المفاىيـ التي تتضمنيا تمؾ الفرضيات أك النظريات  اإليجاز والوضوح: -1
التي يستخدميا الباحث لمتحقق مف  باإلضافة إلى التعرؼ عمى المقاييس أك الكسائل

 صحة الفرضية. 
أؼ اعتماد الفرضيات أك النظريات عمى جميع الحقائق الجزئية  الشمول والربط: -2

المتكافرة بحيث يككف ىناؾ ارتباط بينيا كبيف النظريات التي سبق الكصكؿ إلييا. كما 
 الظكاىر. ىذه الفرضيات أكبر عدد ممكف مف  يستحسف أف تفسر

األخبلقية كاألحكاـ فالفرضيات الفمسفية كالقضايا  أن تكون الفرضيات قابمة لالختبار: -3
 القيمية يصعب، إف لـ نقل يستحيل اختبارىا في بعض األحياف. 

 أف تككف الفرضيات كالنظريات خالية مف التناقض.  -4
                                                 

 54. ص93-92، ص مرجع سابقأحمد بدر،  1
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بدال  فرضيات محتممةدأ الفرضيات المتعددة، فيضع عدة أف يعتمد الباحث عمى مب -5
 مف فرضية كاحدة. 

 :نقد الفرضية
يتصل بيذا مباشرة مسألة نقد الفرضية، كىذه المسألة قد قامت خصكصا بأثر رجعي 

فإف قكؿ نيكتف ، 18ك 17قار الفرضيات الذؼ كاف شائعا في القرنيف مف آثار احت
Hypotheses non fingo  كثيرا مف العمماء، ينظر "أؼ ال افتراض الفرضيات" قد جعل

بعيف الحذر الشديد إلى استخداـ الفرضيات. ككانت نصائح "بيككف" مؤثرة بدكرىا في طرح 
تيا فعمل الباحثكف عمى أف تستعيد الفرضيات مكان 19كل فرضية. كلكف جاء القرف 
 1.األكلى كلكف مع تحفظات شديدة

مف شأنيا أف تتبلفي كل النقائص التي قاؿ بيا خصـك االفتراض. كتتمثل ىذه 
فظات أكال في أنو يحق لكل إنساف أف يفترض ما يشاء كأف االفتراض عامل ضركرؼ التح

ال غنى عنو لتحصيل العمـ، كأف قكؿ نيكتف ىذا قد فسر عمى غير كجيو. فإف السياؽ 
الذؼ كضع فيو ىذا القكؿ في كبلـ نيكتف كرد في رده عمى الديكارتييف الذيف أخذكا عميو 

ي قكلو بالجاذبية بفرضية تكاد أف تتشابو تماما مع كلـ يككنكا عمى حق. إنو أتي ف
فرضيات رجاؿ العصكر الكسطى المتصمة بالخكاص السرية لؤلشياء. فقاؿ: إنني ىنا لـ 
آت بفرضية كأنا ىنا ال افتراض فرضيات بل أسير كفقا لمقكاعد الحقيقية. إننا ال نستطيع 

ال أنكرنا ما لمخياؿ  المبدع مف قيمة كأنكرنا بالتالي أف ننكر ما لمفرضيات مف قيمة كا 
نكار جدية اإلنساف إباف البحث. فمئلنساف أف يفترض ما يشاء، بل  أيجاد عكامل جدية كا 
نما الخطأ يأتي ىنا مف أف ىذه الفرضيات تككف  لو أف يفترض أيضا كجكد عالـ خيالي. كا 

فيما بعد  أحيانا عقيمة فبل يمكف أف تتحقق كما ال يمكف أف تكحي بشيء آخر مف شأنو
 أف يتحقق. 

                                                 
 . 155-153، ص 1977ككالة المطبكعات، . الككيت: مناىج البحث العمميعبد الرحمف بدكؼ،  1
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فالعامل المحدد لقيمة الفرضيات أيا كانت ضالتيا ىك خصبيا. فإذا كانت فرضيات 
أف حقيقة أية نظرية تقـك عمى  Peirceخصبة أنتجت نتائج حقيقية. كفي ىذا يقكؿ بيرس 

اآلثار كالنتائج التي تقدميا. كعمى ىذا فقد يككف أك قد كاف بالفعل الكثير مف الفرضيات 
 ىمية ىائمة في أيجاد نظرية جديدة. أ 

يجب أف نبلحع أنو إذا كانت القضايا الصادقة ال تنتج إال قضايا صادقة، فإف 
القضايا الكاذبة قد تنتج قضايا صادقة. كعمى ىذا فعمينا أف نطرح الفرضيات أيا كانت ثـ 

 56صنحاكؿ أف نحققيا أك أف نستخمص منيا نتائج يمكف فيما بعد أف تطبق عمميا. 

 :تحقيق الفرضيات

 بعد كضع الفرضيات كنقدىا، ينبغي أف نقكـ بعممية تحقيق الفرضية . 

كىذه العممية تشمل التجريب بالمعنى الدقيق. كما تشمل الركح العامة التي يجب أف 
تسكد في كل تجربة. فمنبدأ بالحديث عف ىذه الركح العامة لممنيج التجريبي إباف تحقيق 

 نو ينقسـ إلى قسميف: الفرضيات، فنقكؿ إ

كفيو نقـك بتحديد نطاؽ أك محاؿ الفرضيات، فنفترض ما منيج سمبي أو استبعادي:  -1
يمكف افتراضو مف أجل تفسير ظاىرة مف الظكاىر، ثـ نستبعد مف الفرضيات ما ال يتفق 

 يقينا مع الحقائق المسمـ بيا مف قبل أك مع القكانيف الثابتة. 
فييا، مثل، أف لمشؾ  -عمى أصح اآلراء  -اؿ بعد قكانيف التي ال مجالقكانيف الثابتة ىي ال

 سرعة الضكء أكبر مف سرعة الصكت.
كل األحكاؿ المتغايرة نحاكؿ أف نثبت صحة الفرضيات في  كفيو المنيج اإليجابي: -2 

الممكنة بأف ننكع في الظركؼ كنطيل في التجربة كنغير أيضا في األشياء المستعممة 
جربة. كبيذا التنكيع المستمر مع بقاء حدكث الظاىرة، نستطيع أف نثبت صحة إلجراء الت

 Methode deالفرضية يقينا كىذا ما يسمى باسـ "منيج التضافر في التغيير 
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concordance variée  الذؼ عف جكبمك خصكصا بتفصيل القكؿ فيو. كالشكاىد عمى
بأبحاثو الخاصة بالبندكؿ استخدـ ىذا كثيرة في تاريخ العمـ. فنيكتف، مثبل حينما قاـ 

قضبانا مف الفضة كالخشب كالنحاس كبقية المعادف التي تيسر لو استخداميا لكي يبرىف 
 1أف األمر ال يتكقف عمى معدف خاص. 

 :منيج الدراسة

 :METHODتعريف المنيج
بحسب فرانسيس بيکكف ك كمكد برنارد كىما مف العمماء الذيف اىتمكا بالمنيج 

الطريق المؤدؼ »كالمنيج االستداللی كأصبح فإف معنی اصطبلح المنيج ىك التجريبي 
إلى الكشف عف الحقيقة في العمـك بكاسطة طائفة مف القكاعد العامة التي تييمف عمى 

 . 2«ياتو حتى يصل إلى نتيجة معمكمةسير العقل كتحدد عمم

اؼ الحقيقة، كأف المنيج ىك الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة الكتش
العمـ الذؼ يبحث في ىذه الطرؽ ىك عمـ المناىج، كأف ىذا العمـ قد تكّكف عمى يد العمماء 

 3المتخصصيف كالفبلسفة، إذ ىما يقطعاف طريقة كاحدة متكاممة إلى المعرفة.

 :الدراسات السابقة
ىك لئلستفادة  The Purpose of the Reviewقة بإف الغرض مف الدراسات السا

 يا  فى الجكانب التالية: من

حقل  يدراسات أىميتيا أك عدـ أىميتيا فتعطينا أفكارًا حكؿ المتغيرات التى أثبتت ال -1
 معرفي معيف.

                                                 
 . 157-155، ص نفس المرجع اآلنف الذكر 1
  5ص ،1993. القاىرة، دار النيضة العربية، مناىج البحث العمميعبد الرحمف بدكؼ،  2
   35، ص1994، المكتبة األكاديمية، أصول البحث العممي ومناىجوأحمد بدر،  3
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 تزكدنا الدراسات السابقة بمعمكمات حكؿ العمل الذػ تـ إنجازه كالذػ يمكف تطبيقو -2
 تكضح لنا العبلقة بيف المتغيرات التى تمت دراستيا. -3
 ينا الدراسات السابقة األساس الذػ تؤسس عميو المشكمة كأىميتيا .تعط -4
مراجعة التراث العممي تعد تقييمًا لما قاـ بو الباحثكف قبمو، مما يعطي لمباحث تصكر -5

 عف طبيعة المشكبلت، كما تكصمت إليو دراساتيـ بشأنيا. 

ص، بل عميو أف عمى الباحث أف يدرؾ أف مراجعة الدراسات السابقة ال تعني التمخي
 1فيما يمي: الضامف يراعي جممة مف األىداؼ حّددىا الباحث منذر، عبد الحميد

 Organoze Informationأف ينظـ المعمكمات  -
أؼ أف يكضح ما ىك الذؼ تعرؼ عميو كما  Synthesize Results يركب النتائج  -
 الدؼ لـ يتعرؼ عميو بعد. ىك
 Identify Controversy باينة أف يميز كيعرؼ كجيات النظر المت -
 Develop Questions أف يطكر أسئمة لدراسات الحقة  -

كعمى الباحث أف يعرؼ القاسـ المشترؾ الذؼ يجمع دراستو بالدراسات السابقة كيقكـ 
بتحديدىا، كما عميو أف يبيف مجاالت االختبلؼ بيف دراستو كتمؾ الدراسات حتى يرسـ 

اؤؿ ىل ىناؾ عبلقة بيف المشكمة التى كضعتيا كبيف خصكصيات لبحثو منطمقا مف تس
 ىذه الدراسات السابقة ؟

كما عميو أف يسأؿ نفسو ىل لديو مشكمة محددة أك أسئمة بحثية محددة تراكده أفرزىا 
ما طبيعة بحثو؟ كما ىك المكضكع الذؼ يريد كتابتو؟ ىل مضمكف  تمؾ المراجعة البحثية؟

                                                 
، 2007، عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، 1، طالبحث العممي أساسياتالضامف،  منذر، عبد الحميد 1

 84-83ص ص 
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؟ كىل منطمقات تمؾ الدراسات Qualitativeفي أـ كي Quantitativeبحثو ىك كمي 
 تختمف عف تصكره؟

إف اليدؼ الرئيس مف مراجعة التراث العممي  ىك أف يقرر الباحث ما ىي الدراسات 
التي أجريت كليا عبلقة بمشكمة بحثة حتى يعرؼ ما تـ إنجازه سابقًا، كما عميو ىك أف 

إلجراء دراستو كتسيـ  في  ايرًا كأساسً سابقة تعطي الباحث تبر يكممو. كما أف الدراسات ال
 1زيادة ثقة الباحث بنفسو.

كما تمّكف الدراسات السابقة الباحث مف التعّرؼ عمى اإلجراءات كاألدكات التي 
تجعمو يستفيد منيا في دراستو،  كتجنبو السقكط في األخطاء التي كقع فييا اآلخركف كأف 

 يستفيد مف تجاربيـ. 

حكث السابقة تجعل عممية تفسير النتائج لديو أكثر سيكلة إف معرفة الباحث بالب
كيسرًا. كتمّكنو مف مناقشة النتائج فيما إذا كانت تتفق مع بحثو أك تختمف عنيا مع تقديـ 

 التفسيرات ألسباب ىذا االختبلؼ.

كبيذا الشكل فإف عممية مراجعة الدراسات السابقة ىي عممية منظمة كىادفة 
ميميا، تشمل الرسائل الجامعية كالبحكث األكاديمية التي تنجزىا لتصنيف المعمكمات كتح

الدكائر المعرفية مف جامعات كمراكز بحكث كمخابر بحثية، كما تشمل الكثائق التى عمى 
 كالكتب، كغيرىا مف المصادر المعرفية. ثيدرسيا كالمجبلت العممية كالبحك  الباحث أف

ألخذ بيا أثناء مراجعة الدراسات السابقة كمف اإلرشادات التي ينبغي عمى الباحثيف ا
 نذكر:

                                                 
1 Paul & D.L. (1997). Practical research, Planning and design, (sixth,ed), New Jersey 
prentice-Hall, inc 
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  ضركرة تجنب الباحث كتابة كل شىء يجده، فكثرة الدراسات ال تعني أف البحث أفضل 
 عدـ أخذ نتائج تمؾ الدراسات عمى أنيا مسممات ال ينبغي تقييميا 
 التفكير في استغبلؿ مراجعيا لبلستفادة منيا كمصادر لبحثو خبلؿ مرحمة إنجازه 
 ثرائيا أكثر مع كثرة تسج يل األفكار الجديدة التي تطرحيا تمؾ الدراسات لبمكرتيا كا 

 المطالعة
  مراجعة القسـ المنيجي لمعرفة كيفية تكظيف األدكات البحثية خاصة بالنسبة لمباحثيف

 الذيف ىـ في بداية مشكارىـ البحثي.

 1كقد لخص الباحثكف أىمية الدراسات السابقة في ما يمى:

 خمفية مكضكع الدراسة. معرفة -1
 التعريف بالمفاىيـ المتعمقة بمكضكع الدراسة. كالعبلقة بيف ىذه المفاىيـ مف أجل -2

 صياغة الفرضيات المراد بحثيا. 
 التعرؼ عمى المنيجية المناسبة، كالتصميـ المناسب لقياس المفاىيـ كعممية تحميميا. -3
 ل باحثيف آخريف.لمعرفة مصادر المعمكمات التى استخدمت مف قب -4
 لمعرفة كيف كتب األخركف تقاريرىـ كأبحاثيـ. -5
 تعرؼ الباحث بشخصيات باحثيف لـ تكف لو معرفة سابقة بأعماليـ. -6

 تزكد الباحث بمعمكمات كأفكار كطرؽ كأساليب جديدة عميو. -

 تساعده عمى مقارنة عممو بأعماؿ األخريف كجيكدىـ. -
 اخترتو.تزيد مف ثقتؾ بالمكضكع الذؼ  -

كفي الدراسات الكمية يشرع في الدراسات السابقة قيل الشركع في بناء الدراسة 
معينة،  الفعمية. كالسبب في ذلؾ ىك أف الغرض مف الدراسات السابقة ىك تزكيدنا بخمفية

                                                 
 86، ص2007شر كالتكزيع، ، عماف، دار المسيرة لمن1، طأساسيات البحث العمميمنذر عبد الحميد الضامف،  1
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صل في أية مرحمة مف الدراسات النكعية فإف الدراسات السابقة ضركرية كلكف تح يأما ف
 مراحل البحث.

 دا لما سبق فإف الكظائف اليامة لمدراسات السابقة ىي: استنا

 تمكيف الباحثيف مف معرفة حدكد مجاليـ البحثي  -1
تساعد الدراسات السابقة الباحثيف مف خبلؿ الرجكع إلى النظريات ذات الصمة في  -2

 كضع أسئمتيـ مف منظكرىـ. 
ية كما تمكنيـ مف تكضيح تساعد الدراسات السابقة الباحثيف بتحديد أسئمتيـ البحث -3

 كتعريف مفاىيـ الدراسة.
 مف خبلؿ الدراسات السابقة يتعمـ الباحثكف ما ىى المنيجية األكثر فائدة. -4
 ف مف خبلؿ مطالعة الدراسات السابقة التكرار غير المقصكد.ك يتحتب الباحث -5
 كضع أفضل لتفسير نتائج دراساتو.  يقة الباحثيف فبع الدراسات الساتض -6

 مراجعة الدراسات السابقة: يالخطوات الرئيسية ف

إف عممية مراجعة الدراسات السابقة مف المفركض تككف قبل اختيار الباحث 
لمكضكعو، فانتقاءه لو يتأسس عمييا، حتى يأتي بالجديد،  لكف مع األسف جامعاتنا 

مما يجعميـ  ، في تقديـ مشاريعيـ البحثية،هلباحثيف خاصة عمى مستكػ الدكتكرا تستعجل ا
يتخبطكف كيضعكف عناكيف بعضيا لبحكث مستيمكة، كبعضيا اآلخر طمكحة ال يمكف أف 

 تنجز بشكل فردؼ كفي زمف محدكد، لذلؾ ننصح الباحثيف بما يمي:

مطالعة الدراسات السابقة، خاصة منيا المصادر األكلية كالكتب كالدكريات  يف الشركع-1
 ي مسابقة الدكتكراه مع مراعاة مجاؿ التخصص.كالرسائل الجامعية، بمجرد النجاح ف

 تركيب ما ثـ قراءتو كتكثيقو لبلستفادة بشكل جيد مف محتكػ تمؾ الدراسات. -2
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فائدة الدراسات السابقة لـ تستغئلف مراجعة االنتاجات المعرفية السابقة كمصادر 
لؾ كما لمشاكل العممية كذيمكف أف يسيـ في حل ا Information Sourcesالمعمكمات 

 1يمي:
)أ( إف مناقشة كاستعراض األفكار األساسية في الدراسات كالبحكث السابقة مف شأنو أف 
يكضح خمفية مكضكع البحث ككضعو في االطار السميـ بالنسبة لمبحكث األخرػ كبياف ما 

 يمكف أف يضيفو لبلنتاج الفكرؼ. 

عتبر في معظـ ي Reading Programme)ب( إف التخطيط الدقيق لبرنامج قرائی  
 األحياف مصدرا أساسيا لمتعرؼ عمى مشاكل البحث. 

)ج( إف الفحص الدقيق لبلنتاج الفكرؼ، ىك الكسيمة التي يستطيع بيا الباحث أف يقرر إذا 
كاف بحثو مكرر لبحث آخر سبق أف قاـ بو باحث آخر في مكاف ما عمى كجو األرض، 

 أك أنو بحث جديد مبتکر.
تي يستكعبيا الباحث مف المكتبة تساعده ال عمى تحديد مشكمة )د( إف المعمكمات ال 

البحث كحدىا، كلكف ىذه المعمكمات نفسيا تساعده عمى اختيار منيج البحث المبلئـ 
 إلييا. ييضا عمى تفسير النتائج التي ينتيلدراستو كتساعده أ

التي  إف استطبلع الدراسات السابقة مف شأنو أف يجنب الباحث األخطاء كالمشكبلت
 ضت ليا البحكث السابقة في مجالو.تعر 

بما أف  Review of literature حتمية مراجعة األبحاث المتكافرة عف المكضكع
البحكث التي نقكـ بيا تعتمد عمى دراسات سابقة ك آراء متنكعة في المكضكع الذؼ تطرؽ 

                                                 
 نقبل عف 33، ص1994، المكتبة األكاديمية، أصول البحث العممي ومناىجوأحمد بدر،  1

Good, C. V. and Scates. D. E. Methods of Rescarch., Educational, Psychological 
Sociolog-1) ical, New York, Appleton - Century - Crofton. Inc., 1954, pp. 153 -. 
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اقع يفرض عمينا أف نقـك بفحص ذلؾ اإلنتاج إليو بالبحث كالدراسة عمماء قبمنا، فإف الك 
 العممي كتقييمو لكي يعرؼ غيرنا مزايا أك عيكب المساىمة العممية في المكضكع. 

كفي العادة يقـك الباحث بإبراز الجكانب اإليجابية في الدراسة ثـ يتعرض إلى 
فو مف إثراء التغيرات المكجكدة بيا. كلكي يثبت الباحث ضركرة قيامو بدراستو، كيبرر مكق

مكضكعو، يتعيف عميو أف يشير إلى النقائص المكجكدة في الدراسات السابقة، كيظير 
استعداده لتسميط األضكاء عمى المكضكع الذؼ اختاره بحثا لو، كتكضيح الجكانب التي 

 تعتبر غامضة في الدراسات السابقة. 

بحث تساعد الباحث إف القراءة األكلية لؤلبحاث أك لمكتب المتكافرة حكؿ مكضكع ال
في رسـ فكرة كاضحة عف مكضكع بحثو ك تمكنو مف التعرؼ عمى العناصر التي سيتـ 
إدراجيا في البحث نظرا ألىميتيا كتكافر المعمكمات عنيا، إذ بعد إطبلع الباحث عمى 
المعمكمات المتكافرة حكؿ المكضكع يككف بإمكانو كضع خطة أكلية لبحثو تتضمف 

العناكيف الفرعية التي يرغب في معالجتيا نقطة بعد نقطة. كىذه الفصكؿ الرئيسية، ك 
الخطة ال بد أف تعرض عمى األستاذ المشرؼ اإلبداء رأيو فييا كتقييميا تقييما دقيقا حتى 

 1 الطالب نحك اليدؼ المنشكد. يتـ تدارؾ األخطاء منذ البداية، كتكجيو

 :مصادر المعمومات
 تجميع البيانات :  -2

التالية بعد تحديد المشكمة.. ىي البدء بتجميع البيانات كالمعمكمات  كالخطكة
كفحصيا فحصا دقيقا.. عمى أف تككف ىذه المعمكمات كالبيانات متعمقة بالحقائق الخاصة 
بالمشكمة .. ككثيرا ما يتغاضى الباحث عف بعض المعمكمات ذات العبلقة بالمشكمة.. 

ذلؾ. فبالمقارنة بعمل التحرػ الجنائي قد تغفل كغالبا ما يفشل البحث في ىذه الحالة ك

                                                 
1
 3، صهرجغ سابك أحمد بدر، 
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كيس نقكده »الشرطة بعض الظركؼ التي أدت إلى ارتكاب الجريمة.. كأف تغفل مثبل أف 
القتيل مفقكد. أك قد تقكـ الشرطة نفسيا بقفل مفتاح تشغيل السيارة دكف أف تفطف ألسباب 

ئق كأمثاليا ضركرية كدليل استمرار اشتغاؿ السيارة حتى بعد انقبلبيا.. إف ىذه الحقا
 1.لمتعرؼ عمى الجريمة كأسبابيا

 :عناصر البحث
 يعتبر إعداد خطة البحث جكىر الدراسة التي يقـك بيا الباحث. ك  مقدمة:

فالخطة تحسـ محتكػ البحث كتعطي تصكرا كاضحا لما يريد الباحث أف يصل إليو 
فق عمييا معظـ الباحثيف ىي أف مف خبلؿ دراستو التي ينكؼ القياـ بيا. كالنقطة التي يت

براعة الباحث تبرز بالدرجة األكلى في حصر جكانب المكضكع كتحديد النقاط التي يتـ 
ذا نجح الباحث في ذلؾ، يككف قد حدد المسار العاـ لمبحث،  التركيز عمييا في بحثو. كا 

ف المكاضيع ككل ما يبقى عميو ىك القياـ بالقراءات كجمع البيانات كالمعمكمات الكافية ع
 التي تشمل عمييا الخطة.

 :خطة البحث
تحتكؼ خطة البحث عمى العديد مف العناصر المككنة ليا كالمختمفة في المعمكمات 
التي يحتكييا كل عنصر. كضمف معايير البحث العممي تأتي كتابة الخطة كفقًا لممعايير 

 :التالية
 أواًل: المشكمة

حديدىا بالشكل الصحيح أكاًل، ثـ ارتباطيا بكامل البد أف تككف كتابة المشكمة كفقًا لت
مضمكف البحث مف بدايتو إلى نيايتو، كالبد مف التعريف بالمشكمة في سياؽ بسيط 

 .كسيل
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 ثانيًا: الفرضيات
المعيار األساسي لكتابة الفرضيات في الخطة ىك ارتباطيا بالمشكمة، كالبد أف تككف 

جكانب المشكمة، كذلؾ يشترط كتابتيا مشتقة مف المشكمة كتمثل كل فرضية إحدػ 
 .بأسمكب النقاط ال الفقرات

 ثالثًا: األىداف
الكاقعية مف أىـ معايير أىداؼ الدراسة، كذلؾ البد أف ترتبط األىداؼ بالنتائج 

 .كالحمكؿ النيائية لمدراسة

 :رابعًا: األىمية
كذلؾ البد أف  مف معايير األىمية أف تككف حقيقية كترتبط بالباحث كالبحث كالقارغ،

 .تككف األىمية مرتبطة بالفرضيات كالمتغيرات

 خامسًا: الدراسات السابقة
بمكضكع الدراسة، كذلؾ التكثيق ليذه الدراسات. كاعطاء  ارتباط الدراسات السابقة 

 .نبذة بسيطة عف كل دراسة يعتبر مف معايير البحث العممي الخاصة بالخطة

 Informationابقة كمصادر المعمكمات إف مراجعة االنتاجات المعرفية الس
Sources  :1يمكف أف يسيـ في حل المشاكل العممية كذلؾ كما يمي 

)أ( إف مناقشة كاستعراض األفكار األساسية في الدراسات كالبحكث السابقة مف شأنو أف 
يكضح خمفية مكضكع البحث ككضعو في االطار السميـ بالنسبة لمبحكث األخرػ كبياف ما 

 يضيفو لبلنتاج الفكرؼ.  يمكف أف

                                                 
 نقبل عف 33، ص1994أحمد بدر، أصكؿ البحث العممي كمناىجو، المكتبة األكاديمية،  1

Good, C. V. and Scates. D. E. Methods of Rescarch., Educational, Psychological 
Sociolog-ical, New York, Appleton - Century - Crofton. Inc., 1954, pp. 153  - .  
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يعتبر في معظـ  Reading Programme يإف التخطيط الدقيق لبرنامج قرائ )ب( 
 األحياف مصدرا أساسيا لمتعرؼ عمى مشاكل البحث. 

)ج( إف الفحص الدقيق لبلنتاج الفكرؼ، ىك الكسيمة التي يستطيع بيا الباحث أف يقرر إذا 
و باحث آخر في مكاف ما عمى كجو األرض، كاف بحثو مكرر لبحث آخر سبق أف قاـ ب

 أك أنو بحث جديد مبتکر.
)د( إف المعمكمات التي يستكعبيا الباحث مف المكتبة تساعده ال عمى تحديد مشكمة  

البحث كحدىا، كلكف ىذه المعمكمات نفسيا تساعده عمى اختيار منيج البحث المبلئـ 
 إلييا. ينتيعمى تفسير النتائج التي ي لدراستو كتساعده أيضا

إف استطبلع الدراسات السابقة مف شأنو أف يجنب الباحث األخطاء كالمشكبلت التي 
 تعرضت ليا البحكث السابقة في مجالو.

 سادسًا: مصطمحات الدراسة
البد أف تككف مصطمحات الدراسة مكتكبة بذكر المصطمح كأمامو التعريف. كذلؾ  

 .بة لمكضكع البحثالبد أف يتـ تحديدىا كفقًا ألىميتيا بالنس

 المناىج :سابعاً 
ُيتشرط أف يتـ تحديد المناىج بما يكافق متطمبات الدراسة، كذلؾ مف المعايير أف يتـ 

 .شرح سبب اختيار كل منيج مف ىذه المناىج

  ثامنًا: العينة وأدوات الدراسة
البد مف ذكرىا شاممة عمى الكمية كالخصائص بالنسبة لمعينة، كعمى النكع كيفية 

 .الستخداـ بالنسبة لؤلدكاتا

  اإلطار النظري :
ىك عبارة عف المحتكػ األكبر في الدراسة، كيحتكؼ عمى الفصكؿ الدراسية بما فييا 
مف عناكيف رئيسية كفرعية كعمميات فكرية كبحثية، كضمف معايير البحث العممي تأتي 
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الذؼ يتـ خبلليا بشكل أساسي مناقشة المشكمة  باإلطار النظرؼ ك معايير خاصة
 :ىذه المعايير كالفرضيات لمكصكؿ إلى النتائج، كفيما يمي نعرض أىـ

البد أف يرتبط كامل مضمكف اإلطار النظرؼ بمشكمة الدراسة مف بدايتو إلى نيايتو،  .1
 .كبما في ذلؾ كافة محددات المشكمة مف فرضيات كمتغيرات كغيره

اإلطار النظرؼ يجب أف يشمل عمى طرح كافي لمكصكؿ إلى اثبات الفرضيات أك  .2
 .طار النظرؼ نفييا، إذ أف ىذا مف الكظائف األساسية لئل

البد أف يشتمل اإلطار النظرؼ عمى التنكيع في أساليب طرح المعمكمات، فتارة نقاش  .3
الخ، كذلؾ ألف كامل مضمكف اإلطار النظرؼ يعتبر مضمكف … كتارة تحميل كتارة مقارنة

 .تفصيمي ال تمخيصي
ا البد مف مراعاة التسمسل الصحيح كالمنطقي لممعمكمات داخل اإلطار النظرؼ، كىن .4

البد مف التنكيو إال أف ىذا التسمسل يأتي كفقًا لتحديد العناكيف الرئيسية كالفرعية لمفصكؿ 
 .الدراسية

األمكر التي أشارت إلييا خطة البحث، البد لئلطار النظرؼ أف يفصميا تفصيبًل  .5
شامبًل، عمى سبيل المثاؿ الدراسات السابقة يكضح اإلطار النظرؼ آلية االقتباس منيا، 

 مصطمحات الدراسة ككيفية تكظيفيا في المضمكف، كذلؾ العينة كأدكات الدراسةكذلؾ 
المتغيرات تعتبر مف المككنات األساسية التي البد مف ايضاحيا في اإلطار النظرؼ،  .6

 .كذلؾ عممية التحميل اإلحصائي
مف معايير البحث العممي أف يتـ كتابة اإلطار النظرؼ بالحفاظ الكامل عمى التكثيق  .7
 .خمي في كامل مضمكف اإلطار النظرؼ الدا
البد أيضا أف يتـ ربط اإلطار النظرؼ كامبًل مع قائمة النتائج كفيرس المحتكيات  .8

 .كقائمة المراجع
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عناصر البحث  ليست كل الدراسات السابقة يمكف االقتباس منيا كاعتمادىا ضمف
ات كاالقتباس األساسية. إذ البد مف كجكد معايير ضبط كشركط الختيار ىذه الدراس 

منيا. كالدراسات السابقة التي نعنييا ىنا ىي الدراسات األساسية كالتي تككف أىـ دراسات 
دراسات، كفيما يمي مف نقاط  7إلى  3قاـ الباحث ببناء محتكاه عمييا. كعادة ما تككف مف 

 :نعرض أىـ معايير اختيار ككتابة ىذه الدراسات السابقة

لدراسات السابقة مرتبطة بمشكمة الدراسة الحالية بشكل المعيار األكؿ ىك أف تككف ا .1
كل أك جزئي، كذلؾ ألف المشكمة ىي مف تحدد المعمكمات المراد الحصكؿ عمييا مف 

 .الدراسات السابقة
البد أف تككف الدراسات السابقة خالية مف السرقة الفكرية، كذلؾ تحتكؼ عمى  .2

 .معمكمات تكثيق صحيحة
ف تكفر قاعدة معمكماتية أساسية لمكضكع البحث الحالي، الدراسات السابقة البد أ .3

 .بحيث يمكف المقارنة بينيا كبيف نتائج الدراسة الحالية
البد أف تككف الدراسات السابقة معبرة عف المكضكع ضمف فترة زمنية محددة، بحيث  .4

 تككف ىذه الفترة مكضحة لجانب ميـ مف تبايف النتائج بيف الدراسات السابقة كالدراسة
 .الحالية
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 جمع البيانات والمعمومات

 



 

 

 الىحدة السادست

 جمغ البياواث والمؼلىماث

 بؼد دراست الىحدة يكىن قادرا ػلى:يتىقغ مه الطالب 

 األهداف السلىكيت:

 بؼد دراست الطالب لمىضىع الىحدة، يجب أن يكىن قادرا ػلى أن:

 يشرح المصادر األوليت والثاوىيت في البحث الؼلمي -1

 يؼدد أوىاع جمغ البياواث التطبيقيت -2

 يبيه أوىاع الؼيىاث -3

 يؼرف طرق ػرض البياواث -4     

 :الؼىاصر

 أدواث جمغ المؼلىماث الىظريت 

 *المصادر األوليت في البحث الؼلمي

 * المصادر الثاوىيت في البحث الؼلمي

 أدواث جمغ المؼلىماث التطبيقيت 

 *االستبيان

 * المقابلت

 * المالحظت

 مجتمغ الدراست 

 تؼريف الؼيىت 

 أوىاع الؼيىاث 

 طرق ػرض المؼلىماث والبياواث 

 خاتمت البحث 

 ىهائيصياغت التقرير ال 
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  .أدوات جمع المعمومات النظرية 
عمى الباحث اإلحاطة جيدا باألدكات كالطرؽ التي يستخدميا، ليصل إلى نتائج 
مرضية، بأقل كقت، كجيد، كتكاليف، كتعتبر المصادر ذات قيمة أساسية في جمع 

مبحث، مف رسائل ككتب المعمكمات، كيتكفر بالمكتبة مصادر المعمكمات المطمكبة ل
 كمطبكعات، ككسائل تسجيل، كحفع معمكمات. 

 كقد قسميا الباحثكف إلى:

 Primary sourcesالمصادر األولية :
يمكف الحصكؿ عمى المعمكمات مف السجبلت كالمخطكطات كاإلحصاءات التي 

 يقـك بنشرىا الباحثكف كالييئات كالجيات المختمفة.

 Secondary sourcesالمصادر الثانوية :
ىي المصادر التي نقمت مف المصادر األكلية أك الجيات التي نقمت مف المصادر 

التي   19األكلية مثل إحصاءات الكفيات الصادرة عف كزارة الصحة خبلؿ أزمة ككفيد
نشرت في أحدػ الصحف أك المجبلت فيمكف أف نستعيف بيا دكف الرجكع لممصدر 

 األكلي كىك كزارة الصحة.

يمكف الكصكؿ إلى المعمكمات مف مصادر رقمية نستمدىا مف شبكات األنترنت :
األنترنت، الشرط فقط تككف لمدكنات بحسابات رسمية معركؼ أصحابيا أك لمكاقع 

 إلكتركنية رسمية  مف خبلؿ البحث بعد تحديد المكضكع المراد البحث فيو.

 أدوات جمع المعمومات التطبيقية 
ا الباحث بياناتو. كيجب أف نشير ىنا أيضا إلى أنو األداة ىي الكسيمة التي يجمع بي

 .ليس ىناؾ تصنيف مكحد ألدكات البحث
 كيمكف فيما يمي نكرد بعض األدكات المستخدمة في جمع البيانات:
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المبلحظة بأنكاعيا المختمفة.  -1  
Interviews المقاببلت - 2   

 . Questionnairesاالستبيانات  -3

Content Analysis المحتكػ أك المضمكف ) كالبعض يعتبره منيجا(  تحميل - 4   

. األساليب االسقاطية - 5  

. التجاىات كالمقاييس السكسيكمتريةأساليب قياس ا -6  

 الخرائط كالرسـك كالكثائق.  - 7
 1الكسائل اإلحصائية.  -8

 :*االستبيان
 يقكـ الباحث مف خبلؿ قائمة االستقصاء، أك صحيفة االستبياف، بتكجيو مجمكعة
مف األسئمة مكجكدة بالقائمة، إلى المستقصى منو، كجمع االجابات كتحميميا. كيعتبر 
اإلعداد الجيد لقائمة األسئمة، ىك العنصر األساسي لنجاح البحث. كيتـ جمع البيانات 

 باالستقصاء بالمقابمة الشخصية، كالبريد، كالياتف.

 كييدؼ االستقصاء إلى جمع حقائق، كمعرفة آراء، كدكافع.

ىك أداة لجمع المعمكمات عف طريق إعداد استمارة يتـ تعبئتيا مف قبل أفراد • التعريف:
 .مجتمع الدراسة بشأف المعتقدات أك حقائق يممكيا المجيبكف 

يستخدـ االستبياف خاصة في الدراسات االستكشافية كاستطبلعات الرأؼ كميكالت • 
 .المجتمع

 .د، اليد، الياتف، االنترنتيكزع االستبياف بطرؽ عديدة منيا البري• 
 
 

                                                 
  36، صمرجع سابقأحمد بدر، 1
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 : ينقسـ حسب طبيعة األسئمة إلى: أنواع االستبيان
 

  االستبيان المفتوح: – 1
 

يترؾ لممجيب حرية صياغة اإلجابة مما يسمح لو بالتعبير عف شعكره نحك مكضكع 
 .البحث كاعطاء خمفية الجاباتو

  و:عيوب
جابات تنكع اإلجابات لكف تعترض ىذا النكع صعكبات: مثل صعكبة ترميز اال

كاختبلفيا اغفاؿ بعض الحقائق صعكبة تحميل اإلجابات المتحصل عمييا تسبب اإلرىاؽ 
 كطكؿ الكقت

 

 .يحتاج إلى إجابات محددة سمفااالستبيان المغمق:  – 2
 

 .يختار المبحكث إجابة كاحدة أك عددا منيا عف كل سؤاؿ• 
 :مما يسيل نكع بككف إجاباتو محددةمزاياه: يتميز ىذا ال

 .تصنيفيا، تحديدىا، عرض نتائجيا
 .يمكف لمباحث الحد مف بعض االجابات غير المرغكب فييا• 
 .يحد مف الكقكع في األخطاء عند تفسير البيانات• 

 .سيل اإلجابة عمى المجبيف فتككف عشكائية• أما عيكبو • عيكبو 
 .يصعب عمى الباحث التأكد مف صدؽ االجابات• 
 .ت احتماالت الكقكع في الخطأزيادة معدال• 
 

 : االستبيان المغمق المفتوح
 

 .ىك األكثر شيكعا• 
 .يحتكؼ عمى أسئمة بأجكبة محددة سمفا كأخرػ غير محددة• 
غالبا نحتاج ليذا االستبياف لمحصكؿ عمى معمكمات أك بيانات تتناكؿ جميع عناصر • 

 .المشكمة
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 :مزاياه
 .مفتكح كاالستبياف المغمقيحاكؿ تجاكز عيكب االستبياف ال•  
 .يمكف المجيب مف التعبير عف كجية نظره• 
 .يمكف لمباحث الحصكؿ عمى معمكمات محددة سيمة التصنيف• 

 .مف يتحكـ في إختيار نكع االستبياف
 .يرجع إختيار نكع االستبياف إلى قرار الباحث كبناء عمى طبيعة المشكمة المعالجة – 1
 

 :الستبيانالمعمومات التي يتضمنيا ا
 

 :تعريف بالبحث – 1
 

( طمب تعاكف المجيب مع الباحث كضركرة 2إسـ الباحث عنكاف الدراسة الغرض منيا ) –
 .تقديـ المساعدة

 .كضع إرشادات كتعميمات كاضحة عف كيفية اإلجابة عمى أسئمة االستبياف -
 

 .اسةاسئمة االستبياف يجب أف تغطي كامل جكانب الدر  طرح أسئمة االستبيان: – 2
 

تتعمق بعمر المجيب جنسو حالتو االجتماعية كظيفتو مستكاه معمومات تصنيفية:  – 3
 االجتماعي، التعميمي الميني.

 

 قواعد صياغة االستبيان: 
 :تحصر ىذه القكاعد في نقاط ميمة

 .ية االسئمة كعدـ طرح اسئمة مركبةتجنب ازدكاج – 1
 .االبتعاد عف األسئمة الغامضة أك المبيمة – 2
 .مراجعة في مستكػ الكممات كالعبارات كااللفاظ المستخدمة في االستبياف – 3
 .درجة استخداـ الخطاب الرسمي – 4
 .مراجعة طكؿ العبارات المستخدمة في صياغة األسئمة – 5
 .يجب أف تككف لؤلسئمة إجابات محددة ككاضحة كذات معنى لممبحكثيف – 6
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 الوسيمة الثالثة
 

 .ئمة مغمقة اذا تعمقت بآرائو الشخصيةكمف المفيد طرح أس
 .االبتعاد عف األسئمة المكجية قصد إبعاد المجيب عف التحيز عندما يجيب – 7
تسمسل االسئمة كمراعاة تحديد األسئمة.  فنبدأ باألسئمة ذات اإلجابات السيمة ثـ  – 8

 .ننتقل إلى األسئمة المعقدة
: عمى الباحث أف يعد االستبياف بحرص احتراـ القكاعد العامة لصياغة االستبياف – 9

 كيتقيد ببعض المكاصفات في صياغة االستبياف كىي :
 

 :مواصفات صياغة االستبيان
 

 .تصنيف األسئمة كفق محاكر محددة – 1
 .اإلنتقاؿ مف سؤاؿ إلى سؤاؿ كفق تسمسل منطقي – 2
 .تجنب طرح أسئمة شخصية أك تطرح في آخر االستبياف – 3
 .سئمة تحتاج ذاكرة قكيةتجنب طرح أ – 4
 .تجنب األسئمة التي تحتـ أكثر مف جكاب كاحد صحيح – 5
 .تسييل طريقة اإلجابة كتخفيض الكقت البلـز لئلجابة – 6
 تفادؼ صياغة األسئمة بطريقة استفزازية كتجنب طرح عدد كبير مف األسئمة – 7

 1.يفضل تنكيع صياغة األسئمة – 8

 المقابمة العممية:

قاببلت مف أكثر الكسائل لجمع البيانات مف الميداف، حيث يقـك الباحث تعتبر الم
بإدارة حكار مع مف يقابمو، كتكجيو أسئمة بطريقة معينة، لتجميع اآلراء كاألفكار، كمعرفة 

 الرغبات.

 
                                                 

 . 22 ،ص 2112 ، الجزائر: دار ىكمة،تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية رشيد زكاتي، 1
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 المالحظة العممية:
تعتمد المبلحظة العممية، عمى قياـ الباحث بمبلحظة ظاىرة مف الظكاىر، في ميداف 

ث، أك الحقل، أك المختبر، كتسجيل مبلحظاتو، كتجميعيا الستخبلص المؤشرات البح
منيا، كتتـ ىذه المبلحظات بكاسطة اإلدراؾ الحسي، سكاء بالحكاس المجردة أك باالستعانة 

 1باآلالت. 

 التجربة:
يجمع الباحث مبلحظاتو مف المبلحظة كالتجربة. ففي المبلحظة، يأخذ الباحث 

يعة، كفي التجربة العممية، يبلحع الباحث الطبيعة في تجربة قاـ ىك مبلحظاتو مف الطب
 بإعدادىا.

 المطمكبةفالتجربة، اختبار كقائع معينة، تثبت فييا جميع الظركؼ، باستثناء العامل 
دراستو، كتعتبر التجربة مرضية، إذا أمكف تكرارىا. أما إذا تغيرت النتائج عند إعادة 

كؼ، فيذا يعني أف ىناؾ عامبل مجيكال أك أكثر، يؤثر في التجربة، مع عدـ تغير الظر 
 2النتائج.

 :مجتمع البحث 
ىك "أؼ مجمكعة مف األشخاص أك المؤسسات أك األشياء أك األحداث التي نريد أف 

 3نصل إلى استنتاج بخصكصيا".

طريقة العينة العشكائية المنتظمة " تشتق باختيار المفردات مف مسافات، عمى 
دما يتكفر لدػ الباحث إطار المجتمع األصمي. فمك أراد الباحث أف يتناكؿ عينة القائمة عن

                                                 
 35، ص1992القاىرة، المكتبة األكاديمية، البحث العممي أسسو وطريقة كتابتو، دمحم الصاكؼ دمحم مبارؾ،  1
 38، ص1992القاىرة، المكتبة األكاديمية، البحث العممي أسسو وطريقة كتابتو، كؼ دمحم مبارؾ، حمد الصا 2
، طرؽ البحث في العمـك السياسية. ترجمة: عبد التحميل السياسي اإلمبريقيجاركؿ مانيايـ كريتشارد ريتش. - 3

 .170، ص 1996جامعة القاىرة، مركز البحكث كالدراسات السياسية،  المطمق عالـ كآخركف.
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تمميذا مف مدرسة أك مؤسسة اجتماعية أك عماؿ  500فردا مف قائمة فييا  50تتكّكف مف 
 .500/50مصنع فإنو يقسـ 

لكي يحدد مقدار المسافة التي يستخدميا كىي في ىذه الحالة عشرة ثـ يتخذ بطريقة  :أوال
شكائية رقما معينا بيف كاحد كعشرة، الرقـ تسعة مثبل كبعد ذلؾ يختار كل عاشر اسـ أؼ ع

 1... حتى يجمع الخمسيف اسما المطمكبة".29 – 19 – 09
 كىذا لتحديد مقدار المسافة التي نستخدميا.

  طبيعة البيانات المحممة 
 الجداكؿ التفريغية كالتمثيبلت البيانية 
  لمبيانات باستعماؿ الجداكؿ التكرارية، حيث يشمل كل جدكؿ يعتمد الباحث في تفريغو

الكحدات التكرارية كالنسب المئكية كاألرقاـ المتحصل ىمييا، كفي ىذا اإلطار يستعيف 
كذلؾ بالتمثيبلت البيانية لتمثيل التكزيعات، التكرار البيانات كذلؾ بكاسطة األعمدة البيانية 

 ئرية.كالمدرجات التكرارية كالقطاعات الدا
  كيتمثل اليدؼ األساسي لتمثيل التكزيعات التكرارية بيانيا في إعطاء صكرة عف

المعطيات تسمح لمقارغ باستيعاب مجمكعة العناصر بشكل سريع مع تسييل عممية 
المقارنة بيف عدد كبير مف التمثيبلت البيانية ألنو يمكف تمثيل تكزيعات تكرارية في رسـ 

 2بياني كاحد.
 تعريف العينة 
 أنكاع العينات 
 

                                                 
ديكبكلد. ب قاف داليف. مناىج البحث في التربية كعمـ النفس. ترجمة: دمحم نبيل نكفل، سميماف الخضرؼ. مراجعة: د  1

 .734، ص 1962القاىرة: المكتبة اإلنجمكمصرية،  .سيد أحمد عثماف
 .15، ص1996 . الجزائر: دار اليدػ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،المختصر في اإلحصاءيكرجي داكرد.  2



 

168 
 

 :Samplesالعينات  
، في بعض خكاصيا. كلما كاف  Populationتختمف أفراد المجتمع ) العشيرة ( 

مف الصعب أك مف المستحيل، اختبار جميع أفراد المجتمع لمتعرؼ عمى خكاصو، فإف 
 الدراسات العممية، تجرػ عمى عينات مف ىذا المجتمع.

جتمع، أخذت منو لتمثمو. كيتكقف صدؽ تمثيل فالعينة ىي عدة أفراد مكّكنة لمم
(، كحجـ العينة Samplingالعينة لممجتمع، عمى طريقة اختيار العينة )أؼ المعاينة 

Sample size .1 

 طرق اختيار العينة:
 يكجد نكعاف مف العينات مف حيث طرؽ اختيارىا:

 Non-probability sample العينة غير االحتمالية: -1
فراد ىذا النكع مف العينة عمى رأػ الباحث الشخصي، لذلؾ ال تعتبر يتكقف اختيار أ

ىذه العينة جيدة، ألف أفرادىا ال تختار حسب األسس االحتمالية السميمة، إال أنيا قد 
تككف ىي العينة، الممكف استخداميا عمميا في بعض الظركؼ، فتؤخذ العينة لكي تمثل 

 المجتمع، دكف االتجاه لتحميميا إحصائيا.

تستخدـ ىذه العينة، كما في الدراسات التمييدية، إلعطاء فكرة سريعة كتقريبية عف  
 2المشكمة.

  Probability sampleالعينة االحتمالية:  -2
يختار أفراد ىذه العينة حسب قانكف االحتماالت، كيمّكننا ىذا القانكف مف اختيار 

ث أك لمعكامل األخرػ دخل في األفراد دكف تدخل العامل الشخصي، كدكف أف يككف لمباح
                                                 

 40، ص1992، القاىرة، المكتبة األكاديمية، البحث العممي أسسو وطريقة كتابتودمحم الصاكؼ دمحم مبارؾ،  1
 41، ص1992، القاىرة، المكتبة األكاديمية، البحث العممي أسسو وطريقة كتابتودمحم الصاكؼ دمحم مبارؾ،  2
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اختيار أفراد العينة، كبطريقة تسمح لكل فرد مف أفراد المجتمع، أف يمثل في العينة، 
 كبنفس الفرصة التي لغيره مف األفراد.

 تمكف العينة االحتمالية الباحث، مف قياس معنكية نتائجيا.

 أنواع العينة االحتمالية:
 :كلمعينة االحتمالية عدة أنكاع منيا 
 sample simple randomالعينة العشكائية البسيطة  -
  stratified random sampleالعينة العشكائية الطبقية   -
 systematic random sample العينة العشكائية المنتظمة  -

  العينة العشوائية المنتظمة: -أ
رض تمتاز ىذه الطريقة بسعة االنتشار، كبساطة اإلجراء، كقمة التكاليف، كقمة التع

لؤلخطاء في اختيار األفراد. كيؤخذ عمى ىذه الطريقة، عدـ صبلحيتيا في حالة كجكد 
 عبلقة دكرية، أك ارتباط بيف العينات...

اختيار العينة المنتظمة سيل كبسيط، كيتمخص في اختيار فرد كاحد مف كل عدد 
 كيس مف أكياس القطف، كيراد اختيار 100مف األفراد، فمثبل إذا كاف ىناؾ 

 .أكياس 10أكياس، فيذا يعني اختيار كيس مف كل  10مية قدرىا ك

، كىذا الفرد األكؿ لمعينة، سيحدد جميع أفراد 4كليكف 10إلى  1يختار رقـ عشكائي مف 
 1العينة، كبذلؾ تصبح أرقاـ أكياس العينة ىي: 

.94  ،84 ،74  ،64  ،54 ،44 ،34 ،24 ،14 ،4 

 

                                                 
 41، ص1992، القاىرة، المكتبة األكاديمية، قة كتابتوالبحث العممي أسسو وطريدمحم الصاكؼ دمحم مبارؾ،  1
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 قد يكون اختيار العينة المنتظمة: 
 حسب ترتيب األفراد، كما حدث في المثاؿ السابق. -
أك حسب المكاف، كذلؾ بتحديد أماكف المفردات عمى الخرائط، باختيار نقط التقاطع  -

أك حسب  -بيف الخطكط األفقية كالرأسية، التي خطت فيما بينيا عمى أبعاد متساكية  
 الزماف، كتقدير درجات الحرارة، كدرجات الرطكبة كغيرىا

 العينة: حجم
تزداد دقة النتائج، بازدياد عدد أفراد العينة، كىك ما يسمى بحجـ العينة، فكمما ازداد 

المتكسطات العينات،  Standard deviationحجـ العينة، كمما قل االنحراؼ القياسي* 
كبذلؾ يصبح إحبلؿ المتكسط الحسابي لمعينة، محل المتكسط الحسابي لممجتمع، أقرب 

 1لمدقة.
 :مالحظة

باقي أنكاع العينات يمكف الرجكع إلى تفاصيل باقي الطرؽ، في كتب اإلحصاء كتصميـ 
 التجارب.

 طرق عرض المعمومات والبيانات 
  :أدوات تحميل البيانات التي تم جمعيا 

البيانات التي تـ جمعيا ال قيمة ليا، ما لـ يتـ تحميميا، كاستخبلص النتائج منيا، التخاذ 
 القرار المناسب. 

 ناؾ مداخل مختمفة لتحميل البيانات منيا:كى 
  :طرق التحميل الكمي لمبيانات 

                                                 
 42، ص1992، القاىرة، المكتبة األكاديمية، البحث العممي أسسو وطريقة كتابتودمحم الصاكؼ دمحم مبارؾ،  1
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، حيث تعالج البيانات كميا، أؼ يحصائىذه الطرؽ التحميل الرياضي، كاال تشمل
 1رقميا. كقد يصل تعقد األرقاـ إلى درجة استخداـ الككمبيكتر في معالجتيا حسابيا.

 طرق التحميل الوصفي لمبيانات:
لطرؽ أيضا، بطرؽ المنطق المتراكـ، حيث يقكـ الباحث بكصف كتسمى ىذه ا

البيانات، كالربط بينيا ربطا منطقيا، كا عادة بنائيا كاستنتاج دالئل جديدة، كاستخراج 
 المؤشرات.

 كأىـ أدكات التحميل الكصفي ىك أدكات القياس، كاالستنتاج، كاالستدالؿ.
 أدوات عرض المعمومات وتوضيحيا: -

لعرض كالتكضيح، بدكر ىاـ في تكضيح األفكار كالبيانات، كعرضيا تقكـ أدكات ا
بشكل مبسط، سيل الفيـ حتى لمقارغ غير المتخصص. كتستخدـ ىذه األدكات، مف حيث 

 النكع كالعدد، كفقا لمتطمبات البحث.
 وأىم أدوات العرض والتوضيح:

 2... كغيرىا. الجداكؿ، األشكاؿ، الرسـك البيانية، الصكر الفكتكغرافية، الخرائط
 خاتمة البحث

 صياغة التقرير النيائي
 
 
 
 
 
 

                                                 
 36، ص1992دمحم الصاكؼ دمحم مبارؾ، البحث العممي أسسو كطريقة كتابتو، القاىرة، المكتبة األكاديمية،  1
 37صالمرجع السابق، اكؼ دمحم مبارؾ، دمحم الص 2
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