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 :البحث العممي

 :العمم

العمـ بأنو الكصؼ المتعمؽ لمظكاىر أك األطكار أك المراحؿ التي تحكميا قكانيف عامة، يعرؼ 
دؼ تقديـ تفسير عممي ليا، ككيفية حدكثيا بومناسب كمكثكؽ بو،  ػالؿ إتبػاع مػنيجخمف 
 .المماثمة ، بحيث يشمؿ أؾ عدد مف الظكاىربياكأسبا

كالتجريًب، كالتي تقكـ بغرض  المعررةي المينٌسقةي التي تنشأي عف المالحظًة كالٌدراسةً كما يعرؼ بأنو 
ـٌ دراسَّتو  .تحديًد طبيعًة كأيسًس كأصكًؿ ما تَّت

 منذ راإلنساف الطبيعة، ل السيطرة عؿل زيادة قدرة اإلنساف عؿل بأنو نشاط ييدؼ إؿأيضايعرؼ ك
م بيئة يكثر رييا الغمكض كتكثر رييا التساؤالت، بدأ ري البحث عف تفسير لما يحيط ؼأف كجد 

 التحكـ ل الكثير مف المعارؼ كالحقائؽ التي ررعت مف قدرتو عؿلبو مف ظكاىر، كتكصؿ إؿ
.  ضبطيا كالتحكـ بيال ريـ ظكاىر الطبيعة، زادت قدرتو عؿلبالطبيعة، رمما ازدادت قدرتو عؿ

 مكجو ييدؼ إؿ كصؼ الظكاىر التي يدرسيا كتصنيؼ أنكاعيا، كلكنو ال إنسانيإف العمـ كنشاط 
يقتصر عؿ ىذا اليدؼ بؿ يحاكؿ اكتشاؼ العالقات بيف الظكاىر المختمفة، إف ريـ ظاىرة ما ال 

 قياـ العمـ رال بد مف ريـ عالقة ىذه الظاىرة بالظكاىر األخر، ألف ريـ ىذه لتؤدم إذف إؿ
.  الطبيعةلالعالقات ىك الذم يمكف اإلنساف مف زيادة سيطرتو عؿ

مف ىنا يمكف أف نفيـ أف العمـ ال يتعمؽ بدراسة ظاىرة ما بؿ يشمؿ جميع الظكاىر رال يقتصر 
العمـ عؿ النشاطات التي تستخدـ رييا المختبرات كاألجيزة كاألدكات، بؿ يشمؿ أم نشاط ييدؼ 

كلذلؾ يكجد ما يسـ بنشاطات كدراسات أدبية أك نشاطات .  دراسة العالقات بيف الظكاىرلإؿ
عممية، أك تقسيـ المنيج إؿ مكاد عممية كمكاد أدبية، ألف ما يميز المكضكع أك الظاىرة ىك 

المنيج الذم سيستخدـ ري دراستيا، رالمكاد األدبية إذا استخدمت المنيج العممي رأنيا تدخؿ تحت 
 الكشؼ عف العالقات بيف الظكاىر لإطار العمـ الذم يستخدـ المنيج العممي، كييدؼ إؿ

. المختمفة
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 :تركز عمىكبشكؿ عاـ نجد أف مجمؿ التعاريؼ لمعمـ 

 ؛أف العمـ عبارة عف إدراؾ كمعررة 

 أف العمـ ينشأ نتيجة لمدراسات كالتجارب. 

 :أهداف العمم
اتضح مما سبؽ أف العمـ نشاط إنساني ييدؼ إؿ ريـ الظكاىر المختمفة مف خالؿ إيجاد 

العالقات كالقكانيف التي تحكـ ىذه الظكاىر كالتنبؤ بالظكاىر كاألحداث كايجاد الطرؽ المناسبة 
. لضبطيا كالتحكـ بيا

كري ما يمي تكضيح ألىداؼ العمـ الثالثة ري الفيـ كالتنبؤ كالضبط 
: الفهم- 1

يعتبر الفيـ ىك الغرض األساسي لمعمـ، كالعمـ كنشاط إنساني ييدؼ إؿ ريـ الظكاىرا لمختمفة 
كتفسيرىا، رما المقصكد بفيـ الظكاىر؟ ىؿ يعتبر كصفنا لمظاىرة أننا ريمنا ىذه الظاىرة؟ بالطبع 
ال، رالكصؼ يختمؼ عف الفيـ، كىك يعني ريـ األسباب كالعكامؿ التي أدت إؿ حدكث الظاىرة 

كليس اإلكتفاء بتعداد صفاتيا كخصائصيا، رميس الميـ أف نصؼ الظاىرة بمقدار أف نعرؼ 
كيؼ حدثت كلماذا حدثت، رالفيـ إذا ىك التعرؼ عؿ عالقة الظاىرة بالظكاىر األخر التي أدت 

. إؿ كقكعيا ، كريـ الظكاىر األخر التي ستنتج عنيا
: كلكي نفيـ ظاىرة ما البد مف ريـ العناصر التالية

. الظاىرة نفسيا باعتبارىا متغيرا تابعا أك نتيجة لكجكد عكامؿ كظكاىر أخر سببت حدكثيا- أ
الظركؼ كالعكامؿ كالظكاىر األخر التي أدت إؿ حدكث ىذه الظاىرة باعتبارىا متغيرات - ب

. مستقمة مسؤكلة عف كقكع الظاىرة التي نريد دراستيا
العالقة بيف الظاىرة التي نريد دراستيا كبيف الظركؼ كالعكامؿ األخر التي أدت إؿ إحداث - ج

. ىذه الظاىرة
: التنبؤ- 2

نتائج أخر مرتبطة بيذا - مف ريمو لمظاىرة كقكانينيا–يقصد بالتنبؤ قدرة الباحث عؿ أف يستنتج 
الفيـ، رالتنبؤ ىك تصكر النتائج التي يمكف أف تحدث إذا طبقنا القكانيف التي اكتشفناىا عؿ 
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مكاقؼ جديدة، كتزداد قدرتنا عؿ التنبؤ بزيادة درجة التشابو بيف الظاىرة التي درسناىا كبيف 
. الظكاىر التي سنطبؽ عمييا ريمنا لمظاىرة األكؿ

كمما يزيد قدرتنا عؿ التنبؤ ىك قبكلنا لمسممة الثبات كاإلطراد التي تعني أف ىناؾ درجة مف 
رالتنبؤ إذف ىك عممية االستنتاج التي يقـك بيا الباحث بناء . التشابو بيف بعض ظكاىر لطبيعة

عؿ معررتو السابقة بظاىرة معينة، كىذا االستنتاج ال يعتبر صحيحا إال إذا استطاع اثبات صحتو 
. تجريبيا

: الضبط والتحكم- 3
ييدؼ العمـ إؿ التحكـ بالظكاىر المختمفة كالسيطرة عمييا بحيث يتدخؿ إلنتاج ظكاىر مرغكب 

بيا، رالعالـ حيف يفيـ الظاىرة رإنو يفيـ العكامؿ التي تؤثر عمييا كتنتجيا، كبذا يككف قادرا عؿ 
. ، أك تقميؿ أثرىا أك زيادتيا حسبما يريدالعكامؿالسيطرة عؿ ىذه 

:  التي تقوم عميها الطريقة العممية في البحثاالفتراضات
 ارتراضيف أساسيف يتعمؽ األكؿ بالطبيعة العامة مف حيث كحدتيا ل الطريقة العممية إؿتستند

. كثباتيا، كيتعمؽ الثاني بالطبيعة اإلنسانية مف حيث العمميات النفسية كاإلدراؾ كالتفكير كالتذكر
: الطبيعة العامة- أ

 رييا بحيث أف الظاىرة التي كاطرادايقـك االرتراض الخاص بالطبيعة العامة بأف ىناؾ ثباتا 
. تحدث مرة يمكف أف تتكرر حدكثيا عدة مرات ري نفس الظركؼ رالطبيعة ليا نظاـ رتيب

تكمف أىمية ىذا االرتراض بأنو يعطي المجاؿ أماـ الباحث العممي البحث عف القكانيف التي 
تحدث بمكجبيا الظكاىر المختمفة، كيقكدنا االعتراؼ بيذا االرتراض أك المسممة إؿ قبكؿ 

: المسممات التالية
: مسممة الحتمية- 1

يسمـ المنيج العممي بأف لكؿ ظاىرة حادثة أسباب، ركؿ ظاىرة إذف ليا أسبابيا كعكامميا 
المكجكدة ري األحداث التي سبقتيا، رإف أردنا أف نفيـ ظاىرة ما مثؿ نزكؿ المطر رعمينا أف 

. ننظر إؿ األحداث التي سبقت نزكؿ المطر كالغيـك كالرياح كدرجات الحرارة
إف التسميـ بمبدا الحتمية ىاـ جدا عند العمماء كالباحثيف ريك الذ أد إؿ الكصكؿ إؿ كؿ المنجزات 

. كاالكتشارات العممية، كاكتشاؼ القكانيف التي تنظـ العالقات بيف الظكاىر المترابطة
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:  مسممة الثبات- 2
يؤمف المنيج العممي بأف الظكاىر الطبيعية التي تتمتع بقدر مف الثبات يجعميا تحتفظ 

بخصائصيا كمميزاتيا عؿ مد رترة زمنية محددة كري ظركؼ معينة، رالطبيعة تتميز بالثبات 
كاإلطراد، كلكف ىذا الثبات ليس ثباتا مطمقا، إنو ثبات نسبي حيث تتغير الطبيعة كظكاىرىا 

تدريجيا كبعد مركر رترة مف الزمف، كلكف العالـ يقبؿ ىذه المسممة كير رييا شرطا ىاما لمبحث 
العممي، رمك ال ثبات الظكاىر الطبيعية لما تمكف الباحثكف مف دراستيا، كلكانت تغيرت ري أثناء 

. رترة الدراسة بما ال يمكف الباحث مف متابعة دراستو
: مسممة األنواع الطبيعية- 3

إف بعض الظكاىر كاألشياء كالحكادث المكجكدة ري الطبيعة متشابية إؿ درجة كبيرة، كليا 
رمكي يفيـ . خصائص أساسية مشتركة بحيث يمكف تصنيؼ ىذه الظكاىر ري رئات كأنكاع
. الباحث ظاىرة ما عميو أف يدرسيا كيصفيا ري إطا عالقاتيا بالظكاىر األخر

: المسممات الخاصة بالطبيعة البشرية- ب
يسمـ العمماء كالباحثكف بأف كؿ شيء مكجكد ري الطبيعة يمكف مالحظتو بالكسائؿ الحسية، ريـ 
يجركف مالحظاتيـ مستخدميف ري ذلؾ العمميات النفسية المخمفة كالتذكر كاإلدراؾ كالتفكير، كال 
يستطيع العمماء ممارسة أعماليـ دكف االعتماد عؿ ىذه العمميات النفسية كدكف الثقة بقدرة ىذه 

كيمكف ريـ ىذه المسممات الخاصة بالطبيعة البشرية مف خالؿ عرضيا . العمميات عؿ المعررة
: ري ما يمي

: مسممة صحة اإلدراك- 1
 لتستند ىذه المسممة إؿ أف الحكاس ىي أدكات مالئمة صالحة لمكصكؿ إؿ المعررة المكثكقة عؿ

. لالرغـ مف أنيا محدكدة القدرة كقصيرة المد
إف قبكؿ ىذه المسممة تعني أف عؿ الباحث أف يستخدـ حكاسو كأدكات لمحصكؿ عؿ المعررة 

كلما كانت ىذه الحكاس عرضة لمخطأ كالخداع رإف عؿ الباحث أف يكرر مالحظاتو كيتأكد منيا 
 يضمف عدـ التعرض لمخطأ، كما تعني ىذه المسممة بأف العالـ يستطيع الثقة بحكاسو لحت

. كاستخداميا ككسيمة لمكصكؿ لممعررة
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: مسممة صحة التذكر- 2
تثؽ ىذه المسممة بقدرة اإلنساف عؿ استخداـ المعارؼ التي يختزنيا ري ذاكرتو، كال يستطيع العالـ 
أف ييمؿ كؿ ما ري ذاكرتو، كلكف قدرة اإلنساف عؿ التذكر محدكدة، كغالبا ما يتعرض لمنسياف، 
كلذلؾ عؿ الباحث أف ال يعتمد عؿ ذاكرتو رقط بؿ عميو أف يسجؿ معاررو كيكثقيا ري سجالت 

. خاصة أك يستخدـ أشرطة تسجيؿ يرجع إلييا أكقات كقت الضركرة
: مسممة صحة التفكير واالستدالل- 3

 النتائج، رالباحث ل، كانتقالو مف المقدمات إؿقكاستنتاجاتيستطيع الباحث أف يعتمد عؿ تفكيره 
 المعررة، كلكنو يعرؼ أف التفكير كاالستدالؿ ليعترؼ بقيمة التفكير كقدرتو عؿ الكصكؿ إؿ

 استدالؿ خاطئ، لعرضة لمكقكع ري الخطأ، راإلنساف قد يستخدـ مقدمات خاطئة ريصؿ إؿ
 عمى العالـ أف يراجع نفسو كيفحص مقدماتو كيمتـز بقكاعد المنطؽ خكرا مف الكصكؿ لكلذلؾ عؿ

. استنتاج خاطئ
 اعتماد العالـ عؿ ىذه المسممة التي تعترؼ بقدرة اإلنساف عؿ التفكير كاالستدالؿ كتثؽ بيذه إف

.  استخداـ تفكيره ري الكصكؿ إؿ المعارؼ كالحقائؽ التي ينشدىالكده إؿؽالقدرة م

 : المعرفة
ـي كالمعررة يٌتحداف مف حيث المعنى الٌمغكم إاٌل أٌنيما يختمفاف اصطالحان   رالمعررة اصطالحا، العم

كالٌتصكرات الفكرٌية التي تتكٌكف لدل  مجمكعة مف المعاني كالميعتقدات كاألحكاـ كالمفاىيـ ":ىي
 ".كاألشياء المحيطة بو اإلنساف نتيجةَّ محاكالتو المتكٌررة لفيـً الٌظكاىر

:  كالمعررة ثالثة أنكاع
 عف طريؽ حكاٌسو كتككف بالميالحظة البسيطة كالعفكٌية  يتكٌصؿ ليا اإلنساف:  المعررة الحٌسٌية

 الخ،....لتعاقب الٌميؿ كالنيار كتقٌمبات الجكٌ  دراؾ اإلنسافإكمف أمثمتيا 

 تيبنى عمى التأٌمؿ كالتٌفكير ري ميشكالتو تيؤرِّؽ اإلٍنسافَّ كأسباب   :المعررة الفمسفٌية كالتأممٌية
  .الخ، كىي أشياء ميرتبطة بالعالـ الميتاريزيقيٌ ....الككًف  الخمًؽ كالمكًت كنياية

  كيتكٌصؿ إلييا اإلنساف: المعررةي العممٌيةي ،  معررة منٌظمة ألٌنيا تقكـ عمى مناىجَّ كأساليبَّ بحثو
، كىي عمى نكعيف عقمٌية  المعررة العممية الفكرية مف خالؿ استخداـ أدكات: بإصرارو كقصدو
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مكؿ لمظكاىر أك االجتماعٌية  كاالستدالؿ كىناؾ المعررة العممٌية التجريبٌية كىي مجمكعة الحي
ـٌ الفرضٌيات ثـٌ   .الٌتجريب ككضع تفسيرات ليا مف خالؿ الميالحظة ث

 :البحث العممي

تتعدد تعريفات البحث العممي كال يتفؽ الباحثكف عؿ تعريؼ محدد كلعؿ ذلؾ يرجع إؿ تعدد 
: ات ري ما يميؼأساليب البحث كعدـ التحديد ري مفيـك العالـ، كيمكف عرض بعض التعرم

يعرؼ راف داليف البحث العممي بأنو محاكلة دقيقة كمنظمة كناقدة لمتكصؿ إؿ حمكؿ لمختمؼ - 1
. المشكالت التي تكاجييا اإلنسانية، كتثير قمؽ كحيرة اإلنساف 

كيعررو كيتني بأنو استقصاء منظـ ييدؼ إؿ اكتشاؼ حقائؽ كقكاعد عامة يمكف التأكد مف - 2
. صحتيا

كيعررو راخر عاقؿ بأنو البحث النظامي كالمضبكط كالتجريبي عف العالقات المتبادلة بيف - 3
. الحكادث المختمفة

كيعررو بكلكنسكي بأنو استقصاء منظـ ييدؼ إؿ اكتشاؼ معارؼ كالتأكد مف صحتيا عف - 4
. طريؽ االختبار العممي

كيعررو بعض الباحثيف بأنو جيد عممي ييدؼ إؿ اكتشاؼ الحقائؽ الجديدة، كالتأكد مف - 5
.  صحتيا، كتحميؿ العالقات بيف الحقائؽ المختمفة

: كعؿ الرغـ مف تعدد ىذه التعريفات رإنيا تشترؾ جميعيا ري النقاط التالية
البحث العممي محاكلة منظمة أم أنيا تتبع أسمكبا أك منيجا معينا كال تعتمد عؿ الطرؽ غير - 1

. العممية مثؿ الخبرة كالسمطة كغيرىا
البحث العممي ييدؼ إؿ زيادة الحقائؽ التي يعرريا اإلنساف كتكسيع دائرة معاررو، كبذا يككف - 2

. أكثر قدرة عؿ التكيؼ مع بيئتو كالسيطرة عمييا
البحث العممي يختبر المعارؼ كالعالقات التي يتكصؿ إلييا كال يعمنيا إال بعد رحصيا - 3

. كتثبيتيا كالتأكد منيا تجريبيا
البحث العممي يشمؿ جميع مياديف الحياة كجمع مشكالتيا كيستخدـ ري المجاالت المينية - 4

 التعريؼ لكالمعررية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتربكية عؿ حد سكاء، كبذا يمكف التكصؿ إؿ
: التالي
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البحث العممي ىك مجمكعة الجيكد المنظمة التي يقكـ بيا اإلنساف مستخدما األسمكب العممي 
ري سعيو لزيادة سيطرتو عؿ بيئتو كاكتشاؼ ظكاىرىا كتحديد العالقات - كقكاعد الطريقة العممية

. بيف ىذه الظكاىر
كمف ىذا التعريؼ يمكف استنتاج أف البحث العممي مرتبط بأسمكب البحث كبالطريقة العممية 
لمبحث، كاف اتجاىات الباحث ىي اتجاىات عممية، كما أف ىدؼ البحث، ىك زيادة سيطرة 

 اكتشاؼ الحمكؿ لممشكالت التي لاإلنساف عؿ بيئتو عف طريؽ زيادة معاررو كتحسيف قدرتو عؿ
 .تكاجيو

: أهداف البحث العممي
حقيقػة األشػياء كمككناتيػا   الٌتحػرم عػفيتمثؿ رياليدؼ األساسي مف البحث العممي إف 

مضػمكف الظػػكاىر، التػي  المؤسسػات، عمػى معررػة محتػكل أك كأبعادىػا، كمسػاعدة األرػراد أك
االجتماعيػة كاالقتصػادية  تمثٌػػؿي أىمٌيػة معٌينػػة لػدييـ أك لػػدييا، ممػا يسػػاعدىـ عمػى حػػٌؿ المشػػاكؿ

ألسػاليب العمميػة كالمنطقيػػة، كبشػػكؿ شػػمكلي اكالسياسػية األكثػر إلحاحػا، كذلػؾ بكاسػطة اسػتخداـ 
ػػيا ـٌ استخالصي  .يفيػػد رػػي تعمػػيـ الحقػػائؽ أك المعررػػة، كالتػػي تػػ

لمبحث العممي أىداؼ مختمفة حسب الغرض مف إجراء البحث ، كالجية المستفيدة منو ، كيمكف ك
 إجماؿ أىميا ريما يمي

إف البحث العممي يسعى كراء الحقيقة، كيحاكؿ التنقيب عنيا ككشفيا، : حؿ المشكالت -أ
، كدراسة آلية حدكثيا، بغرض ريميا بياالظكاىر كاألحداث ، كالتعرؼ عمى أسبا كالتعرؼ عمى

 .إلى نتائج عممية لممشكمة المدركسة بشكؿ عممي، لمكصكؿ

اكتشاؼ المجيكؿ، كالتعرؼ عمى مستجدات العمكـ، كذلؾ باستخداـ أسمكب الشؾ، كحب  -ب
 . عمى المعارؼ القائمة ري معالجة المشكالت، التي تكاجو المجتمع ري كارة المجاالت االطالع

تقييـ كتقكيـ المعارؼ العممية الحالية، مف خالؿ استخداميا المتكرر عمى مشاكؿ محددة،  -ت
جراءات مدركسة كرؽ ضكابط  .كا 

مكاجية التحديات كالمستجدات، التي تكاجو الفرد أك المنشاة أك المجتمع ري الحياة، بالبحث  -ث
كالتعرؼ عمى طرؽ عالجيا كتحديد آثارىا، كبالتالي إيجاد الحمكؿ المالئمة ليا كرؽ  ،بياعف أسبا

. كخبرة ما ىك متاح مف بيانات
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 : إلىمالعمـالبحث كانطالقا مف ذلؾ ييدؼ 

 كصؼ الظكاىر كتفسيرىا . 

 التنبؤ مما سيحدث مستقبال، باالستفادة مف النماذج التي تـ التكصؿ إلييا مف دراسات سابقة. 
 ضبط الظكاىر كتقكيميا، كالعكامؿ المؤثر رييا كنكاتجيا . 

 تنمية النشاط العقمي مف خالؿ أساليب منظمة . 

  اكتشاؼ التطبيقات العممية لممعررة النظرية، كالتي قد تؤدم إلى كسائؿ كأساليب كمنتجات
 .تخدـ التطكر البشرم

 :أنواع البحوث العممية

كاليدؼ مف كراء ىذا النكع مف البحكث إلى معالجة المشكالت العممية : البحكث التطبيقية 
كاالقتصادية كاالجتماعية ككنيا متعمقة بالكاقع كتدرس ميدانا بغرض الكصكؿ إلى حؿ 

 .المشكالت
كيتـ السعي مف خالليا إلى تطكير المعارؼ اإلنسانية، كىي ال تحؿ : البحكث التطبيقية 

 .المشاكؿ اآلنية كال تالمس الكاقع مباشرة كغير قابمة لمقياس، كلذلؾ ريي تتسـ بالتجريد

كمف الصعب الفصؿ بيف ىذيف النكعيف مف البحكث، ألف العالقة بينيما تكاممية، ككف 
 .البحكث التطبيقية ما تعتمد ري بناء أسئمتيا كررضياتيا عمى البحكث النظرية

 : خصائص البحث العممي
o كيقصد بيا االبتعاد عف االعتبارات الذاتية كاعتماد األمانة العممية: المكضكعية 
o تتطمب جكدة البحث العممي التقيد بيذه القكاعد: االلتزاـ بالطرؽ العممية. 
o االنطالؽ مف األبحاث السابقة، كاالنتقاؿ مف المعمـك إلى المجيكؿ: االعتمادية. 
o يمكف االنطالؽ مف النتائج إلى التعميـ، كىذا يتكقؼ عمى سالمة اختيار العينة: التعميـ. 

 :كىناؾ مف يذكر خصائص أخرل لمبحث العممي

 .الدقة ري المعمكمات كالثقة ري النتائج.                   - أف يككف البحث ىادرا -

 .إمكانية تعميـ النتائج.    - قابمية اختبار المكضكع كتكرار النتائج -

 :كييفترض ري الباحث العممي أف يتميز ب
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 القدرة كالتأىيؿ، مع التحمي بالمكضكعية؛ 
 احتراـ الباحث لمختمؼ مراحؿ البحث العممي كعدـ تجاكز أم مرحمة، كأف : الصرامة

 يأخذ باالعتبار كؿ الكقائع دكف إىماؿ، ككذا التقيد بالقكاعد العممية؛
 يتطمب البحث العممي جيدا عقميا، يتعمؽ بالتحميؿ كالتركيب كالنقد كالتقكيـ : التفكير

 كمحاكلة التطبيؽ؛
 عماؿ عقؿ، كىذا يدرع : ركح النقد كيعني عدـ التسميـ بما ىك مكجكد دكف تمحيص كا 

 .دكما نحك التفكير كاالستمرارية
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  مناهج البحث العممي

 :المنهج العممي

يقصد بالمنيج المسار الذم يتخذه الباحث ري معالجة مكضكع بحثو، كاإلجابة عف إشكاليتو، 
الطريؽ المؤدم إلى   بأنو.كذلؾ كرؽ خطكات بحث محددة، مف أجؿ الكصكؿ إلى النتائج المرجكة

عف الحقيقة ري العمكـ، بكاسطة طائفة مف القكاعد العامة تييمف عمى سير العقؿ، كتحدد  الكشؼ
 .معمكمة  نتيجةإلىعممياتو حتى يصؿ 

أما المنيجية ريي الخطة أك اآللية المتبعة إلنجاز البحث بكؿ ما يحتكيو تبعا لقكاعد تحكيا مف 
كمف الناحية الشكمية  (..كيفية صياغة اإلشكالية، الفرضيات، الخطة،)الناحية المكضكعية 

  (..تنظيـ البحث، الترقيـ، التكثيؽ،)

 :مناهج البحث العممي

 .تتعدد ىذه المناىج بحسب معايير تصنيفيا

 المنيج االستنباطي، المنيج االستقرائي: تبعا لمطريقة التي يعمؿ بيا العقؿ. 

 :المنهج االستنباطي 

ىك منيج ينتقؿ ريو العقؿ مف قضية أك عدة قضايا مسمـ بيا إلى قضية أك عدة قضايا كنتائج، 

يتـ التكصؿ إلى النتائج، عف طريؽ أم . كىذا بإتباع قكاعد المنطؽ، كدكف الحاجة إلى التجربة

 . قضايا أخرلمفاستنباطيا 

 : المنهج االستقرائي 

 :ىك الحكـ عمى الكؿ بناء عمى ما ري األجزاء أك المككنات، كىك نكعاف

 .يقكـ عمى الفحص الكمي لجميع األجزاء: استقراء تاـ -



 12 

يعتمد عمى دراسة عينة ممثمة مف أرراد المجتمع محؿ الدراسة قصد : استقراء ناقص -

 .الكصكؿ إلى التعميـ

 منيج تاريخي، منيج كصفي، منيج تجريبي: تبعا لطريقة عمؿ الباحث. 

 :المنهج التاريخي 

ييتـ األسمكب التاريخي أك األسمكب الكثائقي بجمع الحقائؽ كالمعمكمات مف خالؿ دارسة الكثائؽ 
كالسجالت كاالثار، كيستخدـ ىذا األسمكب ري دراسة الظكاىر كاألحداث كالمكاقؼ التي مض 
عمييا زمف قصير أك طكيؿ، ريك مرتبط بدراسة الماضي كأحداثو، كما يرتبط بدراسة ظكاىر 

حاضرة مف خالؿ الرجكع إؿ نشأة ىذه الظكاىر كالتطكرات التي مرت عمييا كالعكامؿ التي أدت 
. إؿ تككينيا بشكميا الحالي

كاألسمكب التاريخي مستمد مف دراسة التاريخ إذ يحاكؿ الباحثكف ريـ الحاضر كالتنبؤ بالمستقبؿ 
مف خالؿ دراستيـ لألحداث الماضية كالتطكرات التي مرت عمييا، كاألسمكب التاريخي يدرس 

الظاىرة القديمة مف خالؿ الرجكع إؿ أصميا ريصفيا كيسجؿ تطكراتيا كيحمؿ كيفسر ىذه 
التطكرات استنادا إؿ المنيج العممي ري البحث الذم يربط النتائج بذأسبابيا، كليس اليدؼ مف 

ىذا األسمكب ريـ الماضي رقط، كال شؾ أف ريـ الماضي مفيد بحد ذاتو كلكف الكقكؼ عند 
أحداث الماضي دكف اإلرادة منو ري ريـ الحاضر كالتخطيط لممستقبؿ ال يؤدم إؿ تحقيؽ ىدؼ 
االنساف ري تطكير حياتو كأساليبو، راألسمكب التاريخي إذف يدرس الماضي مف أجؿ اإلرادة منو 

. ري ريـ الحاضر كالتنبؤ بالمستقبؿ

 مصادر المعمومات :
تتعدد مصادر المعمكمات ري البحث التاريخي لتشمؿ مصادر أكلية كاألثار كالسجالت كالكثائؽ 

.  كاألشخاص، كمصادر ثانكية مثؿ كتابات الباحثيف كالمؤرخيف كالركاة
السجالت والوثائق - 1

 كاإلحصاءاتيرجع الباحث إؿ السجالت الرسمية المكتكبة كالشفكية ريدرس الكثائؽ كالممفات 
كالقكانيف كاألنظمة التي كانت سائدة ري تمؾ الفترة الزمنية التي عاشت رييا الظاىرة مكضكع 

. البحث
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: االثار- 2
 تعتبر االثار مصدرا ىاما لمبحث التاريخي ألف االثار ىي شكاىد تاريخية باقية، إف دراسة طراز 
المباني القديمة أك األدكات القديمة أك المالبس القديمة ستكشؼ الكثير مف مظاىر الحياة ري تمؾ 

الفترة 
: الصحف والمحالت- 3

تتطمب دراسة بعض الظكاىر كاألحداؽ الماضية الرجكع  إؿ دراسة الصحؼ كالمجالت ري تمؾ 
الفترة، حيث تعبر الصحؼ عف مد اىتماـ المجتمع بأحداث معينة، كتزداد أىمية الصحؼ 

. كالمجالت إذا كانت ال تخضع لرقابة الدكلة أك التجاه معيف
:  شهود العيان- 4

يتصؿ الباحث باألشخاص الذيف شيدكا الظكاىر كاألحداث الماضية كيحصؿ منيـ عؿ معمكمات 
. شفكية أك مكتكبة عف ىذه الظاىرة

: المذكرات والسير الذاتية- 5
يقـك بعض األشخاص بكتابة مذكراتيـ عف األحداث اليامة التي جرت ري أياميـ، كما يقـك 

بعض الكتاب بتسجيؿ السيرة الذاتية لعدد مف األشخاص الياميف كال شؾ أف دراسة الباحث ليذه 
المذكرات كالسير يمكف أف تكشؼ لو عف بعض الجكانب اليامة مف الظاىرة أك المشكمة التي 

. يدرسيا

: الدراسات السابقة- 6
تكشؼ الدراسات السباة التي تمت ري الماضي كتناكلت أحداث الفترة التي تتناكليا  مشكمة 

البحث مكضكع الدراسة عف معمكمات كبيانات ىامة ريي كثائؽ يمكف الرجكع إلييا كاستخالص 
المعمكمات التي تفيد الباحث ري معالجة مشكمة يحث خاصة كأف بعض ىذه الدراسات السابقة 

. يمكف أف تككف قد اعتمدت عؿ مصادر أكلية مباشرة
: الكتابات األدبية واألعمال الفنية- 7

يستطيع الباحث التاريخي أف يعتمد عؿ بعض ما جاء ري الكتابات األدبية كاألعماؿ الفنية ري 
جمع  المعمكمات عف مشكمة بحثو، ريذه الكتابات قد تبرز الكثير مف الحقائؽ كاألحداث 

 .كالمكاقؼ المتصمة بمكضكع البحث



 14 

  أهمية البحث التاريخي
ال تتكقؼ الدراسة التاريخية عند حدكد الماضي بؿ تتابع دراسة الظاىرة حت تتكصؿ إؿ دالالت 

: ري ريـ الحاضر كالتنبؤ بالمستقبؿ، كتتضح أىمية الدراسات التاريخية ري
تساعد الدراسات التاريخية عؿ الكشؼ عف األصكؿ الحقيقية لمنظريات كالمبادئ العممية، - 1

كظركؼ نشأة ىذه النظريات، كىذا يساعد ري إيجاد الركابط بيف الظكاىر الحالية كالظكاىر 
. الماضية كرد الظكاىر الحالية إؿ أصكليا التاريخية

تساعد الدراسات التاريخية ري الكشؼ عف المشكالت التي كاجييا اإلنساف ري الماضي - 2
. كأساليبو ري التغمب عمييا كالعكائؽ التي حالت دكف ايجاد حمكؿ ليا

تساعد الدراسات كاألحداث التاريخية عؿ تحديد العالقة بيف الظكاىر أك المشكمة كبيف البيئة - 3
 .االجتماعية كاالقتصادية كالثقارية التي أدت إؿ نشكئيا

 ري الماضي، كما زالت تحدث ري حدثتيركز المنيج التاريخي عمى دراسة أحداث كظكاىر 
كتفسير بيانات كمعمكمات، كنتائج الدراسات التي نػفذت بخصكص ىذه  الحاضر، ليقـك بتحميؿ

 التغيرات كالتطكرات التي تعرضت لػيا، كتحديد العكامؿ األحداث كالظكاىر، كذلؾ لتحديد
كيتـ ذلؾ بدراسة . صكرتيا الحالية كاألسباب المسئكلة عف ىذه الظكاىر كاألحداث، كالتي منحتيا

. نتائج البحكث السابقة، أك الرجكع إلى بيانات كمعمكمات سابقة، عف ىذه الظكاىر كاألحداث
رالمنيج التاريخي ال يصؼ الظكاىر كاألحداث ري الماضي رقط، بؿ يدرسيا كيحمميا كيفسرىا 

كىك . حقائؽ، كتعميمات تساعد عمى ريـ الماضي كالحاضر كالتنبؤ بالمستقبؿ بغية الكصكؿ إلى
المصادر الشخصية، الكثائؽ، الشكاىد : يعتمد عمى مجمكعة مف مصادر المعمكمات، تتمثؿ ري

 .المادية، الدراسات السابقة ري المكضكع

 :المنهج الوصفي 
حيف يريد الباحث أف يدرس ظاىرة ما رإف أكؿ خطكة يقـك بيا ىي كصؼ الظاىرة التي يريد 
دراستيا كجمع أكصاؼ كمعمكمات دقيقة عنيا، كاألسمكب الكصفي يعتمد عؿ دراسة الكاقع أك 

الظاىرة كما تكجد ري الكاقع كيتيـ بكصفيا كصفا دقيقا كيعبر عنيا تعبيرا كيفيا أك تعبيرا كميا، 
رالتعبير الكيفي يصؼ لنا الظاىرة كيكضح خصائصيا، أما التعبير الكمي ريعطينا كصفا رقميا 

. ليكضح مقدار ىذه الظاىرة أك حجميا كدرجات ارتباطيا مع الظكاىر المختمفة األخر
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كما ىي مف حيث خصائصيا كأشكاليا،  ييتـ المنيج الكصفي بدراسة الظكاىر كاألحداث،
ريك يدرس حاضر الظكاىر كاألحداث عف طريؽ تكصيفيا، مع جميع  .ؾكالعكامؿ المؤثرة ري ذؿ

الحمكؿ كتحديد األسباب، كالعالقات التي أدت إلى ىذه  الجكانب كاألبعاد، كييدؼ الستخالص
، ريياكالعكامؿ الخارجية المؤثرة  الظكاىر كاألحداث، ككذلؾ تحديد العالقات مع بعضيا،

 .الظكاىرستقبؿ ىذه معررة ـلالستفادة منيا ري التنبؤ ك
ككاف األسمكب الكصفي مرتبطا منذ نشأتو بدراسة المشكالت المتعمقة بالمجاالت اإلنسانية كما 

 اآلف كذلؾ نتيجة لزاؿ ىذا األسمكب ىك األسمكب األكثر استخداما ري الدراسات اإلنسانية حت
. لصعكبة استخداـ األسمكب التجريبي ري المجاالت اإلنسانية

 :أساليب المنهج الوصفي
 .مف أىـ أساليب المنيج الكصفي المسح كدراسة الحالة

 قكـ عمى التجميع المنظـ لمبيانات كالمعمكمات األكلية الالزمة عف ظاىرة أك حدث م: المسح
إف ما يميز أسمكب المسح ىي  .ما، بعد ريـ كتحميؿ سمكؾ المجتمع ما لتزكيد اإلدارة، التخاذ قرار

عف ظاىرة أك حدث، مف أجؿ مساعدة الباحث ري  كبيرة لمبيانات كالمعمكمات كمية إمكانية جمع
يمكنو مف تعميـ النتائج عمى مجتمع  الكصكؿ إلى نتائج عممية، بنسب قميمة مف الخطأ، كبالتالي

 . الدراسة
 دراسة حالة معينة بشكؿ متعمؽ، بجمع بيانات كمعمكمات شاممة كمفصمة تتـ  :دراسة الحالة

لمظاىرة أك الحدث المدركس، أك ما يماثميا مف ظكاىر  دؼ الكصكؿ إلى ريـ أعمؽبوعنيا، 
كالماضي، كعالقاتيا مع الظكاىر  كأحداث، كذلؾ بجمع البيانات كالمعمكمات عف الكضع الحالي
كيتـ جمع . كلممجتمع الذم نحف ريو كاألحداث األخرل، كذلؾ لفيـ أعمؽ كتفسير أرضؿ لألسباب

 . بالكسائؿ المتعارؼ عمييا،البيانات كالمعمكمات، كرؽ أسمكب دراسة الحالة

خطوات األسموب الوصفي : ثانيا
 الكصفي ىك أحد أساليب البحث العممي أك الطريقة العممية ري البحث كلذلؾ يسير األسمكب

الباحث كرؽ ىذا األسمكب عف خطكات الطريقة العممية نفسيا التي تبدأ بتحديد المشكمة ثـ ررض 
 الكصكؿ إؿ النتائج كالتعميمات، كلكف طبيعة الدراسة لالفركض كاختبار صحة الفركض كحت
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الكصفية تتطمب مزيدا مف الخطكات المفصمة لخطكات الطريقة العممية، يمكف عرضيا ري ما 
 :يمي

. الشعكر بمشكمة البحث كجمع معمكمات كبيانات تساعد عؿ تحديدىا- 1
تحديد المشكمة التي يريد الباحث دراستيا كصياغتيا بشكؿ سؤاؿ محدد أك أكثر مف - 2

. سؤاؿ
كضع ررض أك مجمكعة مف الفركض كحمكؿ مبدئية لممشكمة يتجو بمكجبيا الباحث - 3

. لمكصكؿ إؿ الحؿ المطمكب
 أك المسممات التي سيبني عمييا الدراسة مع تكضيح حجـ ىذه العينة االرتراضاتكضع - 4

. كأسمكب اختيارىا
يختار الباحث أدكات البحث التي سيستخدميا ري الحصكؿ عؿ المعمكمات كاالستبياف - 5

أك المقابمة أك االختبار أك المالحظة، كذلؾ كرقا لطبيعة مشكمة البحث كرركضو، ثـ يقـك 
. بتقنيف ىذه األدكات كحساب صدقيا كثباتيا

. القياـ بجمع المعمكمات المطمكبة بطريقة دقيقة كمنظمة- 6
. الكصكؿ إؿ النتائج كتنظيميا كتصنيفيا- 7
. تحميؿ النتائج كتفسيرىا كاستخالص التعميمات كاالستنتاجات منيا- 8

:  المنهج التجريبي 

ككسيمة لمحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات عف الظاىرة أك الحدث  كيعتمد عمى التجربة العممية
التجربة العممية ىي المنبع لمبيانات كالمعمكمات، بحيث يمكف التحكـ ري ظركريا  ألف. المدركس

. السببية التي تحكـ متغيراتيا مع ذاتيا كمع البيئة الخارجية كمتغيراتيا، كبالتالي تطرح العالقات
ىج عمى المالحظة كالفرضية كالتجريب، مف خالؿ معررة األسباب المؤثرة ري يعتمد ىذا المف

 .أم ىك المنيج الذم يمٌكف الباحث مف معررة أثر السبب عمى النتيجة. النتيجة

 المشاىدة كاالنتباه المقصكد كالمنظـ لظاىرة ما يغرض اكتشاؼ أسبابيا:المالحظة العممية . 
 تفسير مؤقت لمظاىرة:الفرضية . 
 إجراء تجارب مف أجؿ إثبات صحة الفرضية أك نفييا: التجربة. 
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 مراحل البحث العممي/خطوات
 لقد اختمؼ الباحثكف ري تحديد كترتيب خطكات البحث العممي ، كذلؾ الرتباطيا كتداخميا،

دؼ دراستيا أكاديميا، عمى بوبعضا بدرجة قكية، إال أف ىناؾ اتفاقا عاما  كتكامميا مع بعضيا
: أنيا تشمؿ اآلتي

 الشعكر بالمشكمة كتحديدىا . 

  ،ات كالمحدداتبرر ري ذلؾ األىداؼ، كاألىمية كالـبماتحديد أبعاد المشكمة . 

  تحديد مصادر البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالمشكمة، مف دراسات سابقة كمركزة، عممية
 . متخصصة بذلؾ كعممية

  حؿ المشكمة المطركحة، ككيفية جمع كمعالجة ؿتحديد الطرؽ أك المنيجية المناسبة
ككذلؾ األدكات كالكسائؿ المتبعة لذلؾ ، كتحديد عينة البحث  ،بياالبيانات المتعمقة 
 . كمجتمع الدراسة

  ،جمع البيانات كتصنيفيا، كرؽ معايير مكضكعية كعممية، لمعالجتيا باألسمكب المناسب
 .بأسمكب يجعؿ منيا قابمة لمفيـ كالتحميؿ، كبالتالي استخالص النتائج كمف ثـ صياغتيا

  ، تحديد النتائج مف خالؿ معالجة البيانات ، كالمعمكمات المتعمقة بالمشكمة المدركسة
 .كقابمة لالختبار مؤيدة بأدلة مكثقة

  اقتراح مجمكعة مف التكصيات العامة كالخاصة، المستمدة مف تجربة الباحث ري معالجة
التي تكصؿ إلييا، الستكماؿ المعالجة بشكؿ عممي، لمكصكؿ إلى الحؿ   كالنتائج،المشكمة
 .السميـ

  صياغة البحث ككتابتو بمغة عممية سميمة، كرؽ أسس كقكاعد عممية كاضحة، ال تحتمؿ
 .المبس كالغمكض
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: كالشكؿ المكالي يكضح ىذه الخطكات
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 :مجتمع وعينة الدراسة
 : العينة

عٌينة يىبحثييا  تككفي بديال عٍف دراسة الميجتمع أك الٌظاىرة كىكيٌؿ، ريمجأي الباحثي إلى اختيارً 
. المجتمع المرادي دراستىو ليصؿ إلى نتائج يىستطيع تىعميمىيا ريماى بعدي عمى كاٌرة الٌظاىرة أك كؿٌ 

كط التٌاليةً   :كيجب أٍف تتكٌرر العٌينةي عمى الٌشري

o كحداتي المجتمًع المدركًس ميتجانسة. 

o العٌينةي كبيرةن بحيثي تًفي بالغرىض مفى الٌدراسة. 

o ٌددى طريقةي اختيار العٌينًة ميٍسبقا  .تيحى

 :أما أسباب االكتفاء باختيار طريقًة العٌينًة دكف المجتمع الكمي رتتمثؿ ريماى يًمي

 .عدـي إمكانٌية دراسة كيٌؿ عناصر المجتمع األصميٌ  -

 .ارتفاعي تكمفة دراسة الكؿٌ  -

 .المجتمع األصمي عدـي إمكانٌيًة حٍصر كٌؿ عناصر -
 

: أنواع العينات
 .عينات احتمالية وعينات غير احتمالية: هناك نوعان من العينات

 
 :العينات االحتمالية 

 :كتنقسـ إلى أربعة أنكاع، كاآلتي

 يتـ اختيار ىذا النكع مف العينات إذا كاف مجتمع الدراسة متجانسا، كيككف  :عينة بسيطة
 .عف طريًؽ القيرعةباالسـ أك  االختيار

 كسي إلى  : طبقّيةعينة ـي الميجتمعي المدري  أقساـ كأصناؼ حسبى طبقات أك كرييا ييقىٌس

ـٌ ،ممٌيزات خاٌصة كتككفي ىي أساسي التٌقسيـً   .تيختار العينة مف كؿ طبقة ث
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 مف خالؿ الفصؿ كىي التي تىجمع بيفى العشكائٌية كالتٌنظيـً كتككف : ُمنّظمةعينة 

ـٌ ييحٌدد عشكائٌيا نيقطة االٍنطالؽ ثـ  بيفى الفئات الميختارة برقـ ثابت ييحٌدده الباحثي ث

 .يتقٌيدي بذلؾ الفارؽ الثٌابت بيف أرراد العٌينة
 ـي ريياى أررادي المجتمًع المديركس إلى أقساـ ميتجانسة : ُعنقودّيةعينة  كىي التي ييقسَّ

ممةه مفى األقساـً تيكرٍِّي عىدىدى أرراًد العٌينًة الميقترىحًة لمٌدراسةً  ذي جي  .ثيـٌ تيٍؤخى

 :العينات غير االحتمالية 

يستخدـ ىذا النكع إذا كاف مجتمع الدراسة غير محدد، كأف يجرم الباحث دراستو حكؿ تعاطي 
درة. المخدرات أك السرقة ٍكـ الباحث كليسى عمى ميجٌرد الصُّ كتشتًمؿ . كىيى عٌينات تيٍبنىى عمىى حي
 :عمىى األنكاًع التٌاليةً 

 تستخدـ ري حالة عدـ معررة الباحث لعناصر مجتمع الدراسة كلكنو يعمـ  :عينة الحصة
رمثال لك أردنا معررة الرأم العاـ لمسكاف ري مدينة ما حكؿ . عنيـ بعض الخصائص العامة

مف اإلناث رإننا 40%المدينة مف الذككر كاف  مف سكاف ىذه60% معينة كنعمـ أف مسألة
 .نفسيا نحاكؿ أف نمثؿ كال الفئتيف بحصة معينة ري العينة تتناسب مع حجـ الفئة

 ري مثؿ ىذا النكع مف العينات يمجا الباحث إلى اعتماد العينات المتكررة  : عينة الصدفة
ثؿ مجتمع الدراسة كيصعب تعميـ نتائجيا، كري بعض األحياف ال  تـلديو كالتي ري الغالب ال

إلى اختيار أرراد آخريف يتطكعكف لتعبئة  يستجيب بعض أرراد العينة المختارة ريمجا الباحث
مجتمع تمثؿ نماذج االستبياف كىذا النكع مف العينات يعرؼ بعينات المتطكعيف كىي ال 

 .الدراسة
 ري بعض األحياف يسعى الباحث لتحقيؽ ىدؼ أك غرض  :العينة العمدية أو الفرضية

 . باختيار أرراد العينة كا يخدـ كيحقؽ ىذا الغرض أك اليدؼ معيف مف دراستو ريقكـ
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 :أدوات البحث العممي
 :االستبيان 

يعتبر االستبياف أك االستقصاء أداة مالئمة لمحصكؿ عؿ معمكمات كبيانات كحقائؽ مرتبطة بكاقع 
معيف، كقيدـ االستبياف بشكؿ عدد مف األسئمة يطمب اإلجابة عنيا مف قبؿ عدد مف الإلراد 

. المعنييف بمكضكع االستبياف
خطوات االستبيان :  أوال
.  تحديد ىدؼ االستبياف ري ضكء أىداؼ الدراسة كري ضكء صياغة مشكمة البحث الرئيسة1
تحكيؿ السؤاؿ إؿ مجمكعة مف األسئمة الفرعية، حيث يرتبط كؿ سؤاؿ ررعي بجانب مف - 2

. جكانب مشكمة البحث
. كضع عدد مف األسئمة المتعمقة بكؿ مكضكع مف مكضكعات االستبياف- 3

تجريب الصورة األولية لالستبيان : ثانيا
 يقـك الباحث بعد االنتياء مف إعداد الصكرة األكلية الستبياف بتجريب االستبياف عؿ عينة محدكدة
مف المجتمع األصمي لمبحث، كذلؾ لمتأكد مف كضكح األسئمة كابتعادىا عف الغمكض، ثـ يجرم 

 التي يتمقاىا مف أرراد العينة، كما يمكف لمباحث أف المالحظاتعمييا التعديالت ري ضكء 
 كمد كضكحيا بفقراتو آرائيـالصكرة األكلية لالستبياف عؿ عدد مف الخبراء أك المختصيف لمعررة 

. كترابطيا كمالءمتيا لالستخداـ

 :تعديل االستبيان
 صدؽ االستبياف كثباتو لكيعدؿ الباحث استبيانو ري ضكء المالحظات التي يتمقاىا ريصؿ إؿ

. حيث يتـ التأكد مف صدؽ االستبياف كثباتو

االستبيان في صورته النهائية : ثالثا
: مقدمة االستبيان- أ

يكضح الباحث ري ىذه المقدمة الغرض العممي مف االستبياف كنكع المعمكمات التي يحتاج إلييا 
 لالباحث مف الذيف سيجيبكف عف االستبياف، كيشجعيـ عؿ اإلجابة بمكضكعية، كيطمئنيـ عؿ

سرية المعمكمات كعدـ استخداميا ألغراض إدارية قد تنعكس سمبا عؿ المفحكصيف، كما يكضح 
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 ما سيقدمو المفحكص مف رائدة الستكماؿ ىذا البحث كالكصكؿ إؿ معررة الحقيقة، لالباحث مد
. كما تشمؿ المقدمة تكضيحا لطريقة إجابة المفحكصيف عؿ رقرات االستبياف

: فقرات االستبيان- ب
كتشمؿ ىذه الفقرات أسئمة االستبياف كارة، مع اإلجابات التي تكضح أماـ كؿ رقرة ليقـك 

. المفحكص باختبار اإلجابة التي يراىا مناسبة

: أشكال االستبيان: رابعا
كىك االستبياف الذم يطمب مف المفحكص اختيار اإلجابة الصحيحة مف : االستبياف المغمؽ- أ

. مجمكعة مف اإلجابات مثؿ نعـ، ال، أك كثيرا، قميال، نادرا
اف االستبياف المغمؽ يساعد الباحث ري الحصكؿ عؿ معمكمات كبيانات أكثر مما يساعده عؿ 

معررة العكامؿ كالدكارع كاألسباب، كلكف ليذا الشكؿ ميزة كاضحة كىي سيكلة إجابة أسئمتو حيث 
. ال يتطمب ذلؾ كقتا طكيال مف المفحكص أك ال يطمب مف المفحكص أف يكتب شيئا مف عنده

: االستبيان المفتوح- ب
 بالتفصيؿ مما يساعد الباحث عؿ آرائو كىك االستبياف الذم يترؾ لممفحكص حرية التعبير عف 

 كالحقائؽ، كلكف يؤخذ عؿ ىذا اآلراءالتعرؼ عؿ األسباب كالعكامؿ كالدكارع التي تؤثر عؿ 
أف المفحكصيف ال يتحمسكف عادة لمكتابة عف آرائيـ بشكؿ مفصؿ كال يمتمككف الكقت   الشكؿ

الكاري لإلجابة عف أسئمة تتطمب منيـ جيدا، كما أف الباحث يجد صعكبة ري دراسة إجابة 
 .المفحكصيف كتصنيفيا بشكؿ يساعده لإلرادة منيا

 :االستبيان المغمق المفتوح- ج
يتككف ىذا الشكؿ مف أسئمة مغمقة يطمب مف المفحكصيف اختيار اإلجابة المناسبة ليا كأسئمة 

 .مفنكحة تعطيو الحرية ري اإلجابة
 قواعد تراعى في صياغة االستبيان: خامسا

يراع الباحث ري أثناء صياغتو لالستبياف عددا مف القكاعد كالمعايي يتعمؽ بعضيا بصياغة 
أسئمة االستبياف، كيتعمؽ بعضيا بترتيب األسئمة كتبكيبيا، كما يتعمؽ بعضيا بقكاعد عامة تتعمؽ 

 :بشكؿ االستبياف كأىدارو كري ما يمي تكضيح ألىـ القكاعد
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 :قواعد عامة- أ
يفترض أف ال يككف االستبياف مف الطكؿ بحيث تتطمب إجابتو جيدا شاقا ككقتا طكيال مف - 1

المفحكص، راالستبيانات الطكيمة ال يتحمس المفحكصكف لإلجابة عنيا، كغالبا ما تيمؿ مف 
 .بعضيـ

تجنب كضع أسئمة ال مبرر ليا كغير ىامة ألف ذلؾ يشعر المفحكصيف بعدـ أىمية استمرار - 2
 .ري اإلجابة كتفقد بعض المفحكصيف الدارعية الستكماؿ اإلجابة

أف تكجيو األسئمة المثيرة لمتفكير أك التي تتطمب تفكيرا معقدا قد يؤدم إلى نفكر المفحكصيف - 3
 . مستك دارعيتيـ لإلجابة، كلذلؾ يبتعد االستبياف عف مثؿ ىذه األسئمةضكانخفا

إذا كاف باإلمكاف الحصكؿ عؿ المعمكمات مف مصادر أخر كالسجالت كالكثائؽ، رال داعي - 4
ألف يطمبيا الباحث مف خالؿ االستبياف، ؼ االستبياف ىك أداة لمحصكؿ عؿ معمكمات غالبا ما 

تككف غير معركرة إال لد المفحكصيف، كما ىك أداة لمحصكؿ عمى اآلراء كالمكاقؼ كالتعرؼ عمى 
االنطباعات كالمشاعر، رإذا ركز الباحث عؿ الحصكؿ عمى معمكمات يمكف أف تكجد ري 

السجالت رإنو يعطي المفحكص الفرصة لمشؾ ري جدية البحث كميؿ الباحث إؿ السيكلة كالعمؿ 
 .غير مكمؼ

إف كجكد عناصر تنشيطية تجذب انتباه المفحكص، أك كجكد عناصر تنفيسية تسمح لو - 5
بالتعبير عف مشاعره كآرائو يمكف أف يساعد عؿ قياـ تفاعؿ ىاـ  بيف المفحكص كاالستبياف يدرع 

 .المفحكص لإلجابة بدقة كجدية
تأكد مف ارتباط كؿ سؤاؿ ري االستبياف بمشكمة البحث كبتحقيؽ ىدؼ جزئي يسيـ ري - 6

 .تحقيؽ أىداؼ البحث
 :قواعد تتعمق بصياغة األسئمة- ب
أف تصاغ األسئمة بعبارات كاضحة ككممات سيمة ليا معاف محددة، بحيث يككف مف السيؿ - 1

 .عؿ المفحكصيف إدراؾ المطمكب مف السؤاؿ
أف تستخدـ الكممات العامة التي يتفؽ الناس عؿ معانييا، كاالبتعاد عف الكممات غير - 2

 .الكممات الفنية المتخصصة، أك التعبيرات كالمصطمحات التي ال يفيميا غير الفنييف, الشائعة أ
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أف تككف الجمؿ المستخدمة ري صياغة األسئمة قصيرة كمرتبطة المعف، رال داع الستخداـ - 3
 .الجمؿ الطكيمة التي قد تعيؽ المفحكص عف ريـ المعف الدقيؽ لمعبارة

 .أف تصاغ األسئمة ذات الطابع الكمي بشكؿ دقيؽ كمباشر- 4
 .أف يحكم السؤاؿ الكاحد ركرة كاحدة رقط، رال يجكز حشد أكثر مف ركرة ري السؤاؿ الكاحد- 5
ال تحاكؿ كضع أسئمة تتطمب إجابات قد تشعر المفحكص بالحرج، أك أسئمة تكحي - 6

 .لممفحكص باختبار إجابة معينة
 :قواعد تراع في ضمان صدق اإلجابة- ج
كضع أسئمة خاصة تكضح مد صدؽ المفحكص، كأف تكجو إليو أسئمة كاضحة كال تحتمؿ - 1

 .أكثر مف إجابة
 .كضع أسئمة خاصة ترتبط إجاباتيا بإجابات أسئمة أخر مكجكدة ري االستبياف- 2

مقارنة : كىناؾ كسائؿ أخر يمكف أف يستخدميا الباحث لمتأكد مف صدؽ إجابات المفحكص مثؿ
 .بعض اإلجابات التي حصؿ عمييا مف االستبياف بمعمكمات أخر مكجكدة ري السجالت كالكثائؽ

 :قواعد تتعمق بترتيب األسئمة- د
البدء باألسئمة السيمة التي تتناكؿ الحقائؽ األكلية الكاضحة المتعمقة بالسف كالعمؿ كالحالة - 1

 .االجتماعية كالدخؿ الشيرم كغير ذلؾ
ترتيب األسئمة بشكؿ منطقي متسمسؿ، رال يجكز أف ينتقؿ المفحكص مف مكضكع إؿ - 2

مكضكع ثـ يعكد إؿ المكضكع نفسو مرة أخر، بؿ يحرص الباحث عؿ أف يضع األسئمة الخاصة 
بمكضكع معيف ري كحدة كاحدة متسمسمة ري االستبياف، كبعد انتياء ىذه األسئمة يبدأ باإلنتقاؿ إؿ 

 .أسئمة أخر مرتبطة بمكضكع اخر
 توزيع االستبيان- سادسا

 اإلتصال المباشر- أ
يتيح االتصاؿ المباشر لمباحث دراسة انفعاالت المفحكصيف كتعبيراتيـ الحسية كالمفظية مما - 1

 .يجعمو ري كضع أرضؿ لفيـ استجاباتيـ كتحميميا
يتمكف الباحث مف اإلجابة عف بعض تساؤالت المفحكصيف التي قد تثار عؿ بعض األسئمة، - 2

 .كبذا تتاح لو ررصة لتكضيح بعض جكانب االستبياف
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ضماف تشجيع المفحكصيف عؿ االستجابة كبالتالي يقمؿ مف اليدر الناتج عف إىماؿ بعض - 3
 .المفحكصيف ليذا االستبياف

 .إقناع المفحكصيف بجدية المكضكع كضماف استجابتيـ لالستبياف- 4
 :توزيع االستبيان عن طريق البريد- ب
إمكاف االتصاؿ بأعداد كبيرة مف المفحكصيف الذيف يعيشكف ري مناطؽ جغرارية متباعدة - 1

 .حيث يصعب االتصاؿ بيـ اتصاال مباشرا
تكرير كثير مف الجيكد كالنفقات عؿ الباحث، حيث يعتبر البريد كسيمة سيمة ال تتطمب جيدا - 2

 .شاقا كنفقات مرتفعة
كلكف يؤخذ عؿ ىذا األسمكب أنو يتطمب كقتا طكيال ري كصكؿ االستبيانات إؿ المفحكصيف 

عادتيا لمباحث، كما أف بعضا مف أرراد العينة ال يجيبكف عؿ االستبياف، كبذلؾ تقؿ العينة عف  كا 
 .الحجـ المطمكب

 :عيوب االستبيان- سابعا
قد تتأثر إجابات بعض المفحكصيف بطريقة كضع األسئمة خاصة إذا كانت ىذه األسئمة - 1

 .تكحي باإلجابة، ريحاكؿ المفحكص أف يجيب عف األسئمة بما يرضي الباحث ال بما يشعر ىك
ىناؾ رركؽ كاسعة بيف المفحكصيف مف حيث مؤىالتيـ كخبراتيـ كتفاعميـ  مع مكضكع - 2

االستبياف، رالمفحكصكف ال يتمتعكف بنفس الكفاءة كالخبرة كمف ىنا كانت المعمكمات التي 
 .يقدمكنيا مرتبطة بخبراتيـ الخاصة

يميؿ بعض المفحكصيف إؿ تقديـ معمكمات غير دقيقة أك معمكمات جزئية أك قد يخش - 3
التعبير الصريح عف آرائو كمكاقفو نتيجة العتبارات اجتماعية معينة أك العتبارات أمنية تتعمؽ 

 .بسالمتو الشخصية
قد ال يتكرر مستك الجدية المرتفع عند بعض المفحكصيف ريجيبكف عؿ أسئمة االستبياف - 4

 .بتسرع كعدـ اىتماـ
ذا راع  غير أف معظـ ىذه العيكب تتالش إذا تكررت ري االستبياف شركط الصياغة الجيدة، كا 
الباحث القكاعد األساسية إلعداد االستبياف، راالستبياف إذا كاف جيد البناء، دقيؽ الصياغة، 
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مشكقا، رإننا نضمف الحصكؿ عؿ استجابات إيجابية كمكضكعية، قد تفكؽ ما نحصؿ عميو مف 
 .خالؿ المالحظة المباشرة

 : المقابمة 
تعتبر المقابمة استبيانا شفكيا يقـك مف خاللو البحث بجمع معمكمات كبيانات شفكية مف 

المفحكص، كالفرؽ بيف المقابمة كاالستبياف يتمثؿ ري أف المفحكص ىك الذم يكتب اإلجابة عؿ 
 .أسئمة االستبياف، بينما يكتب الباحث بنفسو إجابات المفحكص ري المقابمة

ذا كاف الباحث  ك المقابمة أداة ىامة لمحصكؿ عؿ المعمكمات مف خالؿ مصادرىا البشرية، كا 
شخصا مدربا كمؤىال رإنو سيحصؿ عؿ معمكمات ىامة تفكؽ ري أىميتيا ما يمكف أف نحصؿ 

عميو مف خالؿ استخداـ أدكات أخر مثؿ المالحظة أك االستبياف، ذلؾ ألف المقابمة تمكف البحث 
مف دراسة كريـ التعبيرات النفسية لممفحكص كاالطالع عؿ مد انفعالو كتأثره بالمعمكمات التي 

يقدميا، كما أنيا تمكف البحث مف إقامة عالقة ثقة مكدة مع المفحكص مما يساعده عؿ الكشؼ 
مد صدؽ  عف المعمكمات المطمكبة، كيستطيع الباحث مف خالؿ المقابمة أيضا أف يختبر

 .المفحكص كمد دقة إجاباتو عف طريؽ تكجيو أسئمة أخ مرتبطة بالمجاالت التي شؾ الباحث بيا
كعمينا أف نميز بيف المقابمة كأداة لمبحث العممي كبيف المقابالت العرضية التي يمكف أف تتـ بيف 
شخصيف صدرة، أك المقابالت التي يجرييا المذيعكف عادة مع بعض األشخاص، رالمقابمة كأداة 

عدادا مسبقا، كما تتطمب تأىيال كتدريبا خاصا  بحث تتطمب تخطيطا كا 
 :إجراء المقابالت- أوال

يتطمب استخداـ المقابمة أف يككف الباحث قادرا عؿ استخداـ تقنيات خاصة بإجراء المقابالت 
عداد المكاف المناسب كتكرير الكقت  تتعمؽ بعضيا باإلعداد لممقابمة مثؿ اختيار المفحكصيف كا 
عداد األسئمة الالزمة، كيتعمؽ بعضيا بالتدريب التجريبي عؿ إجراء المقابمة كتكجيو  المناسب، كا 

قامة الجك اإلنساني األمف لممقابمة، كما يتعمؽ بعضيا بتسجيؿ المعمكمات التي يحصؿ  األسئمة كا 
عمييا الباحث، كرحصيا بتأف كدقة لمتأكد مف سالمتيا، كري ما يمي تكضيح لبعض ىذه 

 :التقنيات
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 :اإلعداد لممقابمة- 1
يتطمب اإلعداد لممقابمة تحديد أىداؼ المقابمة كالمعمكمات التي يريد الباحث الحصكؿ عمييا مف 

المصادر البشرية، كما يتطمب تحديد ىذه المصادر البشرية القادرة عمى إعطاء معمكمات 
 :المطمكبة، كيتـ ذلؾ كرؽ الخطكات التالية

 :تحديد أهداف المقابمة- أ
تيدؼ المقابمة أساسا إؿ الحصكؿ عؿ معمكمات كبيانات كأراء ضركرية لإلجابة عف أسئمة 
الدراسة أك لحؿ مشكمة الدراسة، كالباحث ىنا عميو أف يحدد أىداؼ المقابمة كيحدد طبيعة 

المعمكمات التي يحتاج إلييا، كيصكغ ىذه األىداؼ بشكؿ سمككي محدد حتى يتمكف مف إعداد 
 .الكسائؿ المناسبة كتكجيييا لمحصكؿ عؿ معمكمات كأراء كرؽ ىذه األىداؼ

 :تحديد األفراد الذين سيقابمهم الباحث- ب
يحدد الباحث المجتمع األصمي لمدراسة، كيختار مف ىذا المجتمع عينة ممثمة تحقؽ لو أغراض 
دراستو، كيشترط أف تتكرر عند أرراد ىذه العينة الرغبة ري إعطاء المعمكمات المطمكبة كالتعاكف 
مع الباحث ري ىذا المجاؿ، ذلؾ ألف عدـ تكرر ىذه الرغبة قد يحـر الباحث مف الحصكؿ عؿ 

 .المعمكمات المناسبة
 :تحديد أسئمة المقابمة- ج

سبؽ القكؿ بأف المقابمة العممية تحتاج إؿ إعداد مسبؽ، كيتطمب ىذا اإلعداد أف يككف الباحث 
مييأ لطرح األسئمة الالزمة لمحصكؿ عؿ المعمكمات المطمكبة بحيث تتكرر ىذه األسئمة المزايا 

 .العممية مثؿ الكضكح، المكضكعية، التحديد، كما يحدد الباحث طريقة تكجيو األسئمة كترتيبيا
 :تحديد مكان المقابمة وزمانها- د

يحدد الباحث مكاف المقابمة كزمانيا مراعيا ري ذلؾ أ، يككف المكاف مريحا كمقبكال مف قبؿ 
المفحكص، كأف يككف كقت المقابمة مناسبا لممفحكص بحيث ال يتعارض مع أعماؿ ىامة أخر 

 .لو
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 :تنفيذ المقابمة- 2
 :التدريب عل إجراء المقابمة- أ

يختار الباحث عينة صغيرة جدا مف زمالئو ليجرم معيـ مقابالت تجريبية يختبر رييا قدرتو عؿ 
إقامة الجك الكدم ري المقابمة كقدرتو عؿ طرح األسئمة كتكجيو النقاش، كما يختبر قدرتو عؿ 

 .اإلصغاء كتشجيع المفحكصيف عؿ االستمرار ري الحديث
إف رترة التدريب التجريبية تساعد الباحث عؿ تنظيـ نفسو كاالستعداد لبدء العمؿ كزيادة ثقتو 

 .بنفسو، كما تساعده عؿ إختيار طريقة مناسبة لفحص اإلجابات كتسجيميا
 :التنفيذ الفعمي لممقابمة- ب

يبدأ الباحث بإجراء مقابالتو مع العينة التي تمثؿ المجتمع األصمي بعد استكماؿ اإلعداد لممقابمة 
 :كالتدريب عؿ إجرائيا مراعيا ري ذلؾ

البدء بحديث مشكؽ غير متكمؼ كالتقدـ التدريجي نحك تكضيح أىداؼ المقابمة كتكضيح الدكر 
 .المطمكب مف المفحكص

إظيار الدؼء كالكد نحك المفحكص بحيث يشعر المفحكص باألماف كالطمأنينة مما يشجعو عمى 
 .اإلجابة عمى أسئمة الباحث

البدء بمناقشة المكضكعات المحايدة التي ال تحمؿ صبغة انفعالية أك شخصية حادة لدل 
نحك المكضكعات كاألسئمة ذات -  المتزامف مع العالقة الكدية–المفحكص، ثـ االنتقاؿ التدريجي 

 .الطابع االنفعالي الخاص

يصكغ الباحث أسئمتو بشكؿ كاضح، كال مانع مف شرح السؤاؿ كتكضيحو لممفحكص إذا كجد أف 
 .ذلؾ ضركريا

يعطي الكقت الكاري لممفحكص لتقديـ اإلجابة، كما يبؽ البحث مصغيا طكاؿ كقت اإلجابة، 
 .كيقكـ بحركات أك إشارات معينة تساعد المفحكص عؿ االستمرار ري الحديث

 الذم يريده الباحث، كما قيكجو الباحث المفحكص نحك االلتزاـ بالسؤاؿ كحصر الحديث باالتجا
 .يحاكؿ منع المفحكص مف االستطراد ري سرد معمكمات كمكاقؼ غير ىامة أك مطمكبة
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يفترض أف ال يقـك الباحث بأم تصررات تظير دىشتو لسماع معمكمات معينة أك استنكاره 
لحدكث مكقؼ معيف خكرا مف أف يشجع ىذا المكقؼ المفحكص عؿ المبالغة ري تصكير 

 .المكاقؼ

 :تسجيل المقابمة- 3
يفترض أف يقـك الباحث بتسجيؿ الكقائع كالمعمكمات التي يحصؿ عمييا مف المفحكصيف، كذلؾ 

بعد التأكد أك التثبت مف صحتيا، رالمفحكصكف ري المقابمة غالبا ما يتحدثكف عف معمكمات 
بعيدة زمانيا كمكانيا عنيـ، كقد يخطئكف ري تذكر بعض جكانب  المكضكعات التي يتحدثكف 

عنيا، كما قد يتحيزكف ألنفسيـ ريركف الحكادث مف خالؿ كجيات نظرىـ كيعطكف أنفسيـ دكرا 
رالباحث الكاعي . راعال رييا، كقد يعمدكف إؿ إخفاء بعض الجكانب التي كاف ليـ رييا دكر سمبي

ال يسجؿ كؿ ما يسمع بؿ يحاكؿ طرح مزيد مف األسئمة لمتأكد مف صحة المعمكمات، كيراعي 
 :أثناء تسجيمو ما يمي

عدـ االستغراؽ ري الكتابة كالتسجيؿ ألف ذلؾ قد يربؾ المفحكص كيجعمو حذرا مف االستمرار ري 
 .الحديث، كلذلؾ يفضؿ أف يقـك الباحث بتسجيؿ رؤكس أقالـ أك مالحظات مختصرة

يمكف أف يستخدـ الباحث نماذج متعددة لإلجابات كيضع درجة لكؿ نمكذج، كيكتفي الباحث 
بكضع إشارة أك درجة ري المكاف الذم تنطبؽ عميو إجابة المفحكص، كبذا يتمكف مف تسجيؿ 

 .أراء المفحكصيف دكف أف يستغرؽ ري الكتابة

ال يجكز ترؾ التسجيؿ حتى نياية المقابمة، ألف مركر الكقت قد يؤثر عؿ كعي الباحث ببعض 
 .األحداث ريغفميا أك ينساىا

استخداـ أجيزة التسجيؿ يمكف أف يعطي دقة كمكضكعية أكثر بشرط تقبؿ المفحكص ليا، كلكف 
كثيرا مف المفحكصيف يررضكف أف تسجؿ أصكاتيـ كما أف بعضيـ يككف حذرا إذا شعر بأف الة 

 .التسجيؿ مكجكدة

 :يحذر الباحث مف الكقكع ري األخطاء التالية

 .أخطاء المبالغة ري تقدير  أىمية معمكمات ما أك ري التقميؿ مف أىمية أخر

إبداؿ معمكمات ما بمعمكمات أخر، ألف بعض الباحثيف يحكلكف كالـ المفحكص إؿ لغتيـ 
 .الخاصة قد يفقدكنو بعض معناه أك يعطكنو معف جديدا لـ يقمو المفحكص

 .ذكر تسمسؿ الكقائع كما ركاىا المفحكص، بحيث تأتي الكقائع غير مترابطة أك منطقية
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ضاؼ  نياية لحادثة أك ةاإلضارة أك الحذؼ، رالباحث يككف حذرا مف إكماؿ مكقؼ ناقص، كا 
 .حذؼ جزء مف مكقؼ

 :أشكال المقابمة- ثانيا
تتخذ المقابمة أشكاال متعددة، رقد تككف رردية يقابؿ رييا الباحث مفحكصا كاحدا رقط، كقد تككف 

جمعية يقابؿ رييا عددا مف األشخاص، كما قد تككف عفكية كتمؾ التي يقابؿ رييا المعمـ أحد 
أكلياء أمكر الطالب أك متعمقة كجمسات التحميؿ النفسي، كيمكف أف تككف المقابمة حرة يكجو رييا 

 .الباحث أسئمة غير محددة أك مقيدة
 :كما تتخذ المقابمة حسب أىداريا أشكاال متعددة

رقد تككف المقابمة مسحية بيدؼ الحصكؿ عؿ معمكمات كبيانات كأراء كتمؾ التي تستخدـ ري 
 .دراسات الرأم العاـ أك دراسات االتجاىات

كقد تككف المقابمة تشخيصية تيدؼ إؿ تحديد مشكمة ما كمعررة أسبابيا كعكامميا، كقد تككف 
 .المقابمة عالجية تيدؼ إؿ تقديـ العكف لشخص يكاجو مشكمة ما

كما ييمنا ىنا ري عممية البحث العممي ىك المقابمة المسحية كالتي تقدـ رييا مجمكعة مف األسئمة 
المقننة، كري ىذه الحالة يعد الباحث نمكذجا معينا يحتكم عؿ عدد مف األسئمة تقدـ إؿ عدد مف 

جراءات معينة  .األشخاص كرؽ أسمكب كاحد معيف كا 

 :مزايا استخدام أسموب المقابمة- ثالثا
 :تبرز أىمية استخداـ أسمكب المقابؿ ري الحاالت التالية

 .حيف يككف المفحكصيف أطفاال أك أشخاصا ال يعرركف الكتابة- 1
 .حيف يككف المفحكصيف مف كبار السف أك المصابيف كالعجزة- 2
حيف يككف المفحكصيف غير راغبيف ري اإلدالء بآرائيـ كتابة، حيث يخش ىؤالء أف تسجؿ - 3

 .آراؤىـ بخط يدىـ ريفضمكف التحدث عف أرائيـ شفكيا
حيف يتطمب مكضكع البحث اطالع الباحث بنفسو عؿ الظاىرة التي يدرسيا مثؿ دراسة - 4

 .األحكاؿ االجتماعية، اشتراؾ الباحث كاطالعو يعطيو ريما أرضؿ
حيف يتطمب مكضكع البحث أف يقـك الباحث بإجراء حديث مع عدد مف األشخاص يعيشكف - 5

 .معا أك يعممكف معا



 31 

 .حيف يككف ىدؼ الباحث الحصكؿ عؿ كصؼ كيفي لمكاقع بدال مف كصؼ كمي أك رقمي- 6
 .حيف يتطمب الحصكؿ عؿ المعمكمات كجكد عالقات شخصية قكية مع المفحكصيف- 7
حيف يشعر الباحث بأف المفحكصيف يحتاجكف إؿ مف يشعرىـ بأىميتيـ كيقدرىـ، كما يحدث - 8

 .عادة مع كبار المكظفيف، أك المتقاعديف، أك مف األشخاص كبار السف

 :بين االستبيان والمقابمة- رابعا
مر معنا أف المقابمة عبارة عف استبياف شفكم يقـك البحث مف خاللو بتسجيؿ آراء المفحكصيف، 
كيستخدـ الباحث األداة التي تناسبو حسب متطمبات دراستو كظركريا كحسب ظركرو الخاصة، 

 :كيبؽ لكؿ مف االستبياف كالمقابمة مزايا خاصة نكضحيا ري ما يمي
يعتبر االستبياف أداة سيمة لمحصكؿ عؿ معمكمات كاسعة ري كقت قميؿ نسبيا كبجيد قميؿ أيضا، 
كما يعتبر االستبياف أداة مقننة لمحصكؿ عؿ المعررة حيث يكجو الباحث أسئمتو كرؽ نظاـ معيف 
لجميع المفحكصيف مما يضمف تكارؤا ري ظركؼ اإلجابة، كلما كاف االستبياف ال يتطمب عالقة 
 .شخصية بيف الباحث كالمفحكص رإف المفحكصيف يككنكف أكثر ثقة كصراحة ري إعطاء آرائيـ

ىناؾ ظركؼ خاصة تعتبر رييا المقابمة أرضؿ كسائؿ البحث العممي كأدكاتو، باإلضارة إؿ ذلؾ 
قامة عالقات كدية معيـ  يتمكف الباحث مف خالؿ المقابمة مف دراسة انفعاالت المفحكصيف كا 

تسمح لو بالحصكؿ معررة دقيقة كمتكاممة تمكنو مف ريـ متكامؿ لممكقؼ عؿ نحك ال يستطيعو 
 .مف خالؿ االستبياف

 :المالحظة 
ىناؾ ظكاىر كمكضكعات متعددة ال يتمكف الباحث مف دراستيا عف طريؽ المقابمة كاالستبياف، 
كال بد لمباحث مف أف يختبرىا بنفسو مباشرة، إف دراسة الطقكس الدينية كالعادات كبعض التقاليد 
االجتماعية كاالحتفاالت كاألعياد تتطمب أف يتصؿ الباحثمباشرة بيذه الظكاىر حيث ال يكفي أف 

يقـك الباحث بتكزيع استبياف أك إجراء بعض المقابالت، رال بد مف أف يعيش الباحث ىذه 
 .الظكاىر

كالمالحظة ىي كسيمة يستخدميا االنساف العادم ري اكتسابو لخبراتو كمعمكماتو حيث نجمع 
خبرتنا مف خالؿ ما نشاىده أك نسمع عنو، كلكف الباحث حيف يالحظ رإنو يتبع منيجا معينا 

 .يجعؿ مف مالحظاتو أساسا لمعررة كاعية أك ريـ دقيؽ لظاىرة معينة
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 :أنواع المالحظة- أوال
: يمكف تصنيؼ المالحظة إؿ أنكاع كأشكاؿ مختمفة حسب األساس الذم يعتمد لمتصنيؼ

رالمالحظة قد تككف مباشرة، حيث يقـك الباحث بمالحظة سمكؾ معيف مف خالؿ اتصالو مباشرة 
باألشخاص أك األشياء التي يدرسيا، كقد تككف المالحظة غير مباشرة حيف يتصؿ الباحث 

 .بالسجالت كالتقارير كالمذكرات التي أعدىا اآلخركف
كيمكف تصنيؼ المالحظة حسب ىدريا إؿ نكعيف رقد تككف مالحظة محددة حيف يككف لد 

الباحث تصكر مسبؽ عف نكع المعمكمات التي يالحظيا أك نكع السمكؾ الذم يراقبو، كقد تككف 
مالحظة غير محددة حيف يقـك الباحث بدراسة مسحية لمتعرؼ عؿ كاقع معيف أك لجمع 

 .المعمكمات كالبيانات
كيمكف تصنيؼ المالحظة إؿ مالحظة بدكف المشاركة حيف يقـك الباحث بإجراء مالحظاتو مف 

خالؿ القياـ بدكر المتفرج أك المراقب، كقد تككف المالحظة بالمشاركة حيف يعيش الباحث اليدؼ 
 .نفسو كيككف عضكا ري الجماعة التي يالحظيا

كيمكف تصنيؼ المالحظة أيضا إؿ مالحظة مقصكدة حيف يقـك الباحث باالتصاؿ اليادؼ 
بمكقؼ معيف أك أشخاص معينيف لتسجيؿ مكاقؼ معينة، كمالحظة غير مقصكدة حيف يالحظ 

 .عف طريؽ الصدرة كجكد سمكؾ ما
 
 
 
 

  


