سامي بن فهد السنيدي

مفهوم البحث  :قال ابن منظوو  ( :البحوث لببوا الءويي فوي ال و ا
بحثه ,يبحثه بحثا...... ,و البحث أن تسأل عن شيي وتسو بب  ,و بحوث عون
البب )
وفي المعجم الوسيط (البحث بذل الجهود فوي موعووا موا و مو
المسائل ال ي ت صل به)
فالبحث ي اد به بذل الجهد في اس قصاي الءيي الم اد بحثه.
البحث العبمي :الجهد المنظم المسدد في اس قصاي الظاه ة بهود
إد اكها عبى حقيق ها وفق خطوات منطقية م ابطة(منهج)
فالهد من المنهج أن يعصم اإلنسان من الزلول ,وأن يو هوه ج يوا
عقبات الوصول إلد اك الظاه ة محل البحث ,ف كون ن ائجه صائبة بقد
اإلمكان.
فأصبح لزاما عبوى كول مون أ اد أن يبحوث أن يس شود بهوا وإج عجوز عون
ا يا معوقات إد اك الظاه ة ,أو حل المءكبة

مناهج البحث في ال بية ت ميز عن مناهج البحوث
في العبوم األخ ى ب نوعها الكبي وذلوا جتسواا
ميووودان ال بيوووة ح وووى أن ال بيوووة تسووو عي منووواهج
البحث من العبووم األخو ى جشو اكها معهوا فوي
ميادينها ,ومون ناحيوة أخو ي ت ميوز بأنهوا معقودة
لكث ة العوامل المؤث ة في الظاه ة اإلنسانية .

بعض وسائل البحث العبمي

 .1المنهج اجس ق ائي Inductive method /
الحكم عبى الكبي بما يو د فوي بعوض أ زائوه وهوو اجسو ق اي
القووائم عبووى ال عموويم ..وعبيووه أع موود الموونهج ال ج يبووي فه وو
ين قل من الواقعة إلى القانون ويءوي إلوى نسوبية الن وائج ال وي
يصل إليها الباحث.
ابال فكي اجس ق ائي يجمو الباحوث األدلوة ال وي تسواعد عبوى
إصدا تعميمات مح مبة الصدق .ويبودأ بحثوه بمظحظوة الجزئيوات
(وقائ محسوسة) ومن هذا البحوث يصود ن يجوة عاموة عون كول
الفئة ال ي تن مي إليها هوذ الجزئيوات ,وإذا اسو طاا اإلنسوان أن
يصل إلى ن يجة عن ل يق اجس ق اي فمن الممكن أن يسو بدمها
كقضية كب ى في اس دجل اس نبالي

في المنهج اجس ق ائي يقوم عبى ثظث خطوات:
• المظحظة وال ج بة.
• تكوين ف ض عبمي يق ح تفسي ًا لبظاه ة موعوا البحث.
• ال حقق من الف ض تحققو ًا تج يبيو ًا ,فو ذا أيودت الوقوائ الفو ض
ى قبوله وتحول إلى ن يجة عبمية وإلى تعميم أو قانون.

 -2المنهج اجس نبالي Deductive method /
ان قال الذهن من ف عيه أو عدة قضايا هي المقدمات إلى قضوية
أخ ى هي الن يجة وفق قواعد المنطوق ,ولوي بوظ م ان قواج مون
العووام إلووى البووان أو موون الكبووي إلووى الجزئووي بوول هووو صووو اموون
لب هنووة وموونهج تحقووق موون الحقووائق الجديوودة ,وفيهووا ان قووال موون
الءيي إلى مساويه بل من األخص إلى األعم.

في ال نصيف له ذو تا يبيه ت

إلى عد عوامل من أهمهوا

اجخ ظ
ما يبي:
 -1لووي اتفوواق مسووبق عبووى مصووطبح واحوود ت اعووى بووه منوواهج البحووث
,فهناك من يو دهوا مصوطبح منواهج البحوث  Methodsأو مصوطبح تقنيوات
 Techniquesأو مصطبح إ ايات  proceduresأو مصطبح أنوواا  Typesأو
مصطبح تصميمات Designs
*كل مدلول من المصطبحات يب بف عن مدلول المصطبح األخ
** حووواول بعوووض عبمووواي المنهجيوووة مووو البوووظ تحووو مسووومى البحوووث
ال ا يبي ,البحث الوصفي  ,البحث ال ج يبي
 -2أن الد اسة الواحدة قد تج ى بأكث من مونهج بحوث  ,وتجمو بوأكث مون
أداة وتحبوول بووأكث موون ل يقووة حيووث يمكوون اسوو بدام الموونهج ال ووا يبي
والوصفي وال ج يبي .
 -3تعقد الظاه ة اإلنسانية وتداخل العوامل المؤث ة فيها مون حيوث البعود
الزماني والمكاني .

 -4ال ووداخل الكبي و فووي مفهوووم كوول مصووطبح موون المصووطبحات
ال الية :
 _ 1-4الهد من البحث  :منهج وصفي ,سببي ,ا تبالي ..الخ
 _ 2-4مكان تطبيق البحث  :حقبي ,مسحي  ,د اسة حاله ..الخ
 _ 3-4إمكانية تطبيق الن ائج  :بحوث أساسية  ,بحوث تطبيقية .
 _ 4-4أداة م و المعبومووات  :وثووائقي ,مسووحي  ,د اسووة حالووه
..الخ
 _ 5-4نوا المعبومات  :منهج كمي  ,منهج كيفي .
 _ 6-4صيغ ال فكي  :المنهج اجس ق ائي  ,المنهج اجس نبالي .
 _ 7-4عبط الم غي ات  :تج يبي  ,شبه تج يبي  ,غي تج يبي

إذ ًا لووي هنوواك اتفوواق عبووى تصوونيف موحوود لمنوواهج البحووث يج و
اع ماد  .تعدد المنواهج ج يعنوي أن الظواه ة المد وسوة ج تبحوث
إج بمنهج واحد حيث تءع الظواه السوبوكية ببعودها الزمواني
والمكاني يجعبها تبحث بأكث من منهج وأداة .
وأهم تصنيف فوي منواهج البحوث وهوم الوذي يقو مباشو ة فوي
حقل العبوم اإلنسانية واج ماعية وخاصة العبوم ال بوية هي:
 -1البحوث الكمية.
 -2البحوث النوعية,
 -3البحوث المب بطة.

• هي البحوث ال ي تج ى عبى مادة أو في موعووعات ت صوف
باجم داد الذي يمكن قياسه وتحويبه إلى كم.
• فالبحث الكموي يبحوث عون األسوبا والحقوائق ,وعون العظقوات
بين الم غي ات ح ى يمكن تفسي عظقات السوب والن يجوة بوين
هووذ الم غيوو ات ,ويصووبح موون الممكوون ال وصوول إلووى تنبووؤات
دقيقة ببصون الظاه ة أو الظواه محل الد اسة.
• البحوث الكمية تهد إلى اخ بوا الم غيو ات ال ج يبيوة  ,وفوى
ذات الوقو الو حكم فووي أو عووبط الم غيو ات اجع اعووية ال ووي
تظهووو فوووي محووويط أو سوووياق الد اسوووة ,ومووون خوووظل ذلوووا فووو ن
العظقات بين الم غي ات يمكن تعميمها كموا يمكون ال نبوؤ بهوا
في المجاجت أو مج معات البحث المءابهة.
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• ويهوود البحووث الكمووي كووذلا إلووى اخ بووا النظ يووات ويعموول
البوواحثون هنووا بط يقووة قياسووية ويوو م ذلووا موون خووظل تحديوود
فعظ في األدبيات السابقة  ,ويحصبون عبى
النظ ية المو ودة
ً
المفوواهيم وال ع يفووات الظ مووة  ,ويوو م اف وو اض العظقووات بووين
الم غي و ات ثووم م و البيانووات وتحبيبهووا إحصووائيا  ,وعبووى ع ووي
الن ائج ال ي ي حصل عبيها الباحث ي م قبول أو فض الف عيات ,
ومن ثم قبول أو فض النظ ية أو تعديبها.
• وفوووى اووول البحووووث الكميوووة يووو م تصوووميم الد اسوووة ووعووو
الف عيات ووصف الم غي ات وأسبو قياسها ...الخ .عنود إعوداد
مء وا الد اسة وقبل البدي فى م البيانات
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م ى ي م اس بدام المدخل الكمي في البحث ؟
ي م اس بدام البحوث الكمية عندما تكون هناك مع فوة م ووف ة
حول الموعوا الذي ي غ الباحث في د اس ه  ,بمعنوى أن هنواك
نظ يات محددة وأدبيات سابقة ت وف لودى الباحوث ,بعكو الحوال
في البحووث النوعيوة ,كموا أن د وة وعووح الظواه ة أو المءوكبة
محوول الد اسووة تمكوون الباحووث موون اس و بدام الموودخل الكمووي فووي
البحث  ,هذا إعافة إلى توف مقايي ثاب وة وصوادقة إحصوائي ًا عون
الم غي ات الم اد د اسوة العظقوات بينهوا ,وسوو نوو د فوي الجوزي
ال الي مباش ة عدد ًا من المناهج البحوث الكمية.
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مفهومه :
األسووبو الوصووفي يع موود عبووي د اسووة الواق و ويه و م بوصووف الظوواه ة
وصفا دقيقا ويعبو عنهوا تعبيو ا كيفيوا أو تعبيو ا كميوا ,فوال عبي الكيفوي
يصف لنا الظواه ة ويوعوح خصائصوها ,أموا ال عبيو الكموي فيعطينوا وصوفا
قميا يوعح مقدا هذ الظاه ة أو حجمها ود ات ا تبالها مو الظوواه
المب بفة األخ ى.
فكل منهج ي تبط بظاه ة معاص ة يقصد وصوفها وتفسوي ها يعود منهجو ًا
وصفي ًا – بينما المنهج الم تبط بالماعي فهو منهج ًا تا يبي ًا وأموا المونهج
الذي ت تبط بال وق المس قببي لبظاه ة المد وسه فهو منهج ًا تج يبي ًا.
أغ اض المنهج الوصفي :يءمل أغ اض وتعدد ت مثل في
• وصف الظواه ة  ,وتوعويح العظقوة ومقودا ها  ,واسو ن ا األسوبا و اي
سبوك معين من معطيات سابقه .
• مع فة النمو وال غي الذي يط أ عبى اسو جابة أفو اد العينوة بفعول أثو
عامل الزمن ..الخ
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من أنواا المنهج الوصفي الكمي:
 -1البحث المسحي :يهد لوصف واق الظاه ة الم اد د اس ها بواسوطة
مي أف اد مج م البحث أو عينه كبي ة بصو ة مباش ة أو غيو
اس جوا
مباش ة .
 -2البحث ال بعي :يهد لمع فة مقودا النموو وال غيو الوذي يطو أ عبوى
اس جابة العينة بفعل أث عامل الزمن .
 -3البحووث اج تبووالي  :بهوود المع فووة أث و العظقووة بووين م غي و ين أو أكث و
ومدى مقدا ها .
 -4البحث السببي المقا ن  :بهود جسو ن ا األسوبا الكامنوة و اي سوبوك
معين من خظل معطيات سابقة دون أ اي تج بة .
 -5تحبيل المح وى  :يهد وصف واق الظاه ة الم اد د اسو ها بواسوطة
ال صوود ال ك و ا ي لظهووو المووادة المد وسووة سووواي ( كبمووة  ,أو موعوووا ,أو
شبصية  ,أو وحد قياس  ,قياس أو من ) ...
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وبناي عبى ذلا أصبح المنهج الوصفي أشوبه موا يكوون ب لوا عوام
تق تح ه أغب البحوث الكمية ال ي :
• تصف الظاه ة فقط ( البحث المسحي )
• توعح العظقة ومقدا ها ( البحث اج تبالي )
• تهد جك ءا أسبا ( البحث السببي المقا ن )
• د اسوووة وثوووائق بط يقوووة كميوووة ( تحبيووول المح ووووى  /ال حبيووول
الوثائقي )
سواي أ ي في الحقل والميدان أو المك بة .
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•
•

•
•
•

•

الباحث حين ي يد أن يد س ااه ة ما ف ن أول خطوة يقوم بها هي وصف
الظاه ة ال ي ي يد د اس ها و م أوصا ومعبومات دقيقة عنها
تكمن أهمية األسبو الوصفي في كونه األسبو الوحيد الممكن لد اسة
بعض الموعوعات اإلنسانية.
يمكن اس بدام األسبو الوصفي أيضا في مجال الظواه الطبيعية المب بفة.
مصد المعبومات في البحث الوصفي هو الواق نفسه.
ج يق صو األسووبو الوصووفي عبووي وصووف الظوواه ة و مو المعبومووات والبيانووات
عنها بل جبد من تصنيف هذ المعبومات وتنظيمها وال عبي عنها كميوا وكيفيوا
بحيث يؤدي ذلا إلي الوصول إلي فهوم لعظقوات هوذ الظواه ة مو غي هوا مون
الظواه .
أن هد تنظيم المعبوموات وتصونيفها هوو مسواعدة الباحوث فوي الوصوول إلوي
اسوو ن ا ات وتعميمووات تسوواعدنا فووي تطوووي الواقوو الووذي ند سووه ,فاألسووبو
الوصفي ج يهد إلي وصف الظواه أو وصف الواق كما هو بل إلي الوصوول
إلي اس ن ا ات تسهم في فهم هذا الواق وتطوي .
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معبومات وبيانات تساعد عبي

الءعو بمءكبة البحث و م
تحديدها.
تحديد المءكبة ال ي ي يد الباحث د اس ها وصياغ ها بءكل سؤال
محدد.
وع ف ض أو مجموعة من الف وض كحبول مبدئية لبمءكبة.
وع اجف اعات أو المسبمات ال ي سيبني عبيها الباحث د اس ه.
اخ يا العينة ال ي س ج ي عبيها الد اسة م توعيح حجم هذ
العينة وأسبو اخ يا ها.
يب ا الباحث أدوات البحث ال ي سيس بدمها في الحصول عبي
المعبومات كاجس بانة أو اجخ با أو بطاقة المظحظة.
القيام بجم المعبومات المطبوبة بط يقة دقيقة ومنظمة.
الوصول إلي الن ائج وتنظيمها وتصنيفها.
تحبيل الن ائج وتفسي ها.
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مفهوم الد اسات المسحية
هي أسبو في البحث ي م من خظله م معبومات وبيانات عن
إلى الظاه ة ال ي ند سها
ااه ة أو حادثة أو واق بقصد ال ع
إلي وانو القووة والضوعف
وتحديد الوع الحالي لها ,وال ع
فيها من أ ل مع فة مدي صوظحية هوذا الوعو  ,أو مودي الحا وة
إلحداث تغيي ات زئية أو أساسية فيه.
ميو
وهو ذلا النوا من البحووث الوذي يو م بمو بوه اسو جوا
أفو اد مج مو البحووث أو عينووة كبيو ة موونهم وذلووا بهوود وصووف
الظاه ة المد وسة من حيث لبيع ها ود وة و ودهوا دون د اسوة
األسبا والعظقة .
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•
•

•
•
•

أنووووواا الد اسووووات المسووووحية  :المسووووح المد سووووي ,المسووووح
اج ماعي ,د اسات ال أي العام
م ووى يطبووق البحووث المسووحي  :أ و اي مقا نووات بووين واقعووين أو
أكثووو أو إصووودا أحكوووام تقويميوووه أو تحبيووول تجوووا بهووود
اجس فادة منها في اتباذ ق ا ات مءابهة.
المسحي يمكن تطبيقه عبى مجموعه واحد ًا ومجموع ين.
ي م بواسطة اس جوا بصو ة مباش ة أو غي مباش ة .
فالهوود وصووف الواقوو لووذا يوو م بمسووح عووام ولووي مسووح
مس ع ض أو مسح لولي حيث المسح العام هو الوذي يطبقوه
منهج الد اسوات المسوحية بينموا المسوح المسو ع ض والطوولي
فهما يطبقان في البحث ال بعي.
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مفهومه
د اسووة العظقووات ج تك فووي بعمبيووة الوصووف وال فسووي بوول ته و م
بد اسووة العظقووات بووين الظووواه وتحبيوول الظووواه وال عمووق بهووا
لمع فوووة اج تبالوووات الداخبيوووة فوووي هوووذ الظوووواه واج تبالوووات
البا ية بينها وبين الظواه األخ ى.
• وصف الظاه ة ومع فة العظقات الم بادلة .
• يمكن أن يعد منهج ًا وصفي ًا أو منهج ًا أو منهج ًا تج يبي ًا .
• تكووون فيووه الم غيو ات المسو قبة ( األسووبا ) اوواه ة مع وفووة
ويبدأ الباحث مظحظة الم غي ات ( ال ابعة ) لمع فة آثا ها
• يبحث تحديد األسبا من خظل مقا نة سبوك بآخ
• تكون المقا نة بين مجموع ين.
25

مفهومه

تحبيل المح ووى البحوث الوثوائقي مون حيوث وحود مصواد المعبوموات

يءبه أسبو
فالمعبومات
فيهما تس ب من مصد واحد هو (( الوثائق بمفهومها العام ))
تحبيوول المح وووى ي و م ال حبيوول كمي و ًا ويع موود عبووى الحص و العووددي لوحوود ال حبيوول
المب ا ة .
أنه :
وبال الي يع
" ل يقة بحث مون أ ول الوصوول إلوى وصوف كموي هواد مونظم لمح ووى أسوبو
اجتصال ويؤكد
البصائص ال الية  :وصوف هواد وكموي وال صود ال كو ا ي المونظم لوحود ال حبيول
سواي كان – موعوا  ,مف دة ,
م ى يطبق  :يطبق من أ ل أغ اض مب بفة من أهمها :
أ /الوصفي الكمي لبظاه ة المد وسة
 /المقا نة
 /ال قويم
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مفهومها
ته م الد اسات اج تبالية بالكءف عون العظقوات بوين م غيو ين أو
أكث و لمع فووة موودي اج تبوواه بووين هووذ الم غي و ات وال عبي و عنه وا
بصو ة قمية.
وتفيدنا د اسات اج تباه في مع فة العظقة بوين الم غيو ات ,فو ذا
الم غيو األول
اك ءف الباحث عظقة بوين م غيو ين ,ف نوه إذا عو
وال غيو ات ال ووي يمو بهووا ,ف نووه يكووون قوواد ا عبووي ال نبووؤ بووالم غي
الثاني وبما سيم به من تغي ات,
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مفهومها
هووي تبووا الد اسووات ال ووي ته و م بد اسووة ال غي و ات ال ووي تم و بهووا
ااه ة من الظوواه عبو م حبوة مون الوزمن ,وبوذلا ج تق صو هوذ
الد اسات عبي وصوف الوعو الحوالي لبظواه ة بول تود س الظواه ة
في ف و ة موا ثوم ت واب د اسو ها لمع فوة ال غيو ات ال وي تمو بهوا
الظاه ة م الزمن والعوامل ال ي تسب هذ ال غي ات.

28





لمعالجة مءكظت ال طو وال غي ال ي

فالد اسات النمائية أسبو
تم بها الظاه ة.
وي بذ أسبو الد اسات النمائية شكبين هما:
د اسات النمو.
(1
د اسات اجتجا .
(2
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ته م د اسات النمو بال غي ات ال ي تحودث لبظوواه ومعودل هوذ
ال غي ات والعوامل ال ي تؤث فيها.

د ا سات

الد ا سات

الد ا سات

النمو

الطولية

الم س ع عة
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توو م الد اسووة الطوليووة باخ يووا مجموعووة موون األفوو اد وم ابعووة نموووهم فووي أعمووا
مب بفة
مزاياها:
• إنهووا أكث و دقووة ألنهووا تج و ي عبووي مجموعووة واحوودة فقووط وت و م م ابعووة هووذ
المجموعة نفسها عبي ف ات منية.
• يمكن أن يظحظ الباحث أكث مون م غيو فوي د اسو ه ,فالباحوث يسو طي مظحظوة
مثظ النمو البغوي ,والنمو الح كي ,والنمو في الو ن والنمو في الطول.
عيوبها:
ت طب وق ا لويظ منذ بدي الد اسة ح ي نهاي ها.
•
قد ت غي أسالي الد اسة وت طو ويك ءف الباحث أسالي د اسة أكث اتقانا
•
من األسبو الذي بدأ به.
قد ي ع ض أف اد العينة إلي أحداث مهمة في هذ الف ة الزمنية الطويبة
•
مما يؤث في نموهم سببا أو إيجابا.
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ت م الد اسة المس ع عة باخ با أكث من مجموعة من األف اد في
أعما منية مب بفة.
مزاياها:
أنها تج ي عبي أف اد عديدين ومجموعات م عددة من األلفال.
يمكن أن ت م في ف ة قصي ة نسبيا.
عيوبها:
أنها ج تج ي عبي مجموعوة واحودة كموا هوو الحوال فوي الد اسوة
الطويبة فالباحث ج ي اب مجموعة واحدة وبذلا قود ت وأث الن وائج
بالف وق بين أف اد المجموعات المب بفة وبذا يحصل الباحوث عبوي
ن ائج أقل دقة.
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تهد هذ الد اسات إلي د اسة اواه ة موا فوي واقعهوا الحوالي
وم ابعووة د اس و ها عبووي موودى ف و ة منيووة قادمووة ( أو د اس و ها
عبي مدي ف ة منية سابقة) وذلا لمع فة اتجاهات تطو هذ
الظاه ة من أ ل ال نبؤ بما يمكن أن يحدث لها في المس قبل.
وتعد د اسات اجتجا من الد اسات ال نبؤية ال ي يما سوها الم بوون
أو المبططون أو الديمغ افيون أو الباحثون اج ماعيون.
ويمكن اس بدام هذ الد اسات فوي ال نبوؤ بوال غي ات اج ماعيوة
المس قببية.
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مميزاته
 .1تقديم حقائق ومعبومات وبيانات دقيقة عن واق اواه ة أو
حدث أو حالة.
 .2تقدم توعيحا لبعظقات بين الظواه المب بفة.
 .3تقدم تفسي ا وتحبيظ لبظواه المب بفوة بموا يسواعد اإلنسوان
عبي فهم العوامل ال ي تؤث في هذ الظاه ة.
 .4تساعد إلي حد ما في ال نبؤ بمس قبل الظواه المب بفة.
 .5األكث اس بداما في د اسة الظواه اإلنسانية واج ماعية.
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عيوبه
يبءى من اع ماد الباحث عبي معبومات خالئة ن يجة
.1
ألخطاي مقصودة أو غي مقصودة في مصاد المعبومات.
تو د ف صة ل حيز الباحث في م البيانات وميبه إلى
.2
مصاد معينة تزود بما ي يد وي غ ج بما هو حقيقي.
إن إثبات الف وض في الد اسات الوصفية عمبية صعبة.
.3
 .4إن الد اسات الوصفية غالبا ما تناقش اواه محددة بزمان
معين ومكان معين ومن الصع تعميم ن ائجها.
أن قد ة الد اسات الوصفية عبي ال نبؤ تبقي محددة وذلا
.5
لصعوبة الظاه ة اج ماعية وتعقدها.
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مفهومه
البحث ال ج يبي يس بدم ال ج بة ويضبط اج ايات.
البحووث ال ج يبووي هووو تغي و م عموود ومضووبوه لبء و وه المحووددة
لبواق أو الظاه ة _ ال ي تكون موعوعا لبد اسة _ ومظحظة موا
ين ج عن هذا ال غي من آثا في هذ الواق والظاه ة.
مضبولة
 البحث ال ج يبي هو مظحظة ت م تح ا و
إلثبات الف وض ومع فة العظقات السببية ,ويقصد بالظ و
المضبولة إدخال الم غي ال ج يبي إلى الواق وعبط تأثي
الم غي ات األخ ي.

 البحث ال ج يبي هو اس بدام ال ج بة في إثبات الف وض ,أو
إثبات الف وض عن ل يق ال ج ي .
37

العوامل المؤث ة:
هي مي العوامل ال ي تؤث في الموقف.
العامل المس قل:
هووو العاموول الووذي ن يوود أن نقووي موودي تووأثي فووي الموقووف,
ويسمي العامل ال ج يبي ,أو الم غي ال ج يبي.
العامل ال اب :
هو العامل الذي ين ج عن تأثي العامل المس قل.
ويسمي العامل ال اب أيضا العامل الناتج أو الم غي الناتج.

38

المجموعوووة ال ج يبيوووة :هوووي المجموعوووة ال وووي ت عووو ض لبم غيووو
ال ج يبي أو الم غي المس قل لمع فة تأثي هذا الم غي فيها.
المجموعووة الضووابطة :هووي المجموعووة ال ووي ج ت عوو ض لبم غيوو
ال ج يبووي وتبقووي تحو او و عاديووة .وتقوودم هووذ المجموعووة
فائدة كبي ة لبباحث,
حيووث تكووون الفوو وق بووين المجموووع ين ال ج يبيووة والضووابطة عوون
الم غيو ال ج يبووي الووذي تع عو لووه المجموعووة ال ج يبيووة ,فهووي
أساس الحكم ومع فة الن يجة.
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ي ووأث العاموول أو الم غيو ال وواب بعواموول م عووددة غيو العاموول ال ج يبووي,
ولووذلا جبوود موون عووبط هووذ العواموول وإتاحووة المجووال لبم غيو ال ج يبووي
وحد لب أثي في الم غي ال اب .
ي أث الم غي ال اب ببصائص األف اد الذين تجو ي عبويهم ال جوا  ,ولوذلا
يف ض أن يج ي الباحوث تج ب وه عبوي مجمووع ين م كوافئ ين ,بحيوث ج
يكووون هنوواك أيووة فوو وق بووين أفوو اد المجموعووة ال ج يبيووة والمجموعووة
الضابطة إج دخول الم غي ال ج يبي عبي المجموعة الضابطة.
 ي أث الم غي ال اب ب ايات ال ج بة ,ولذا يج عبط هذ اإل ايات
بحيث ج تؤدي إلي أي تأثي سببي أو إيجابي في الن يجة.
 ي أث الم غي ال اب بالظ و البا ية مثل د ة الح ا ة وال هوية
واجعاية والضوعاي واخ ظه أف اد المجموع ين ,ولذلا جبد من
عبط هذ الم غي ات.
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تهد عمبية الضبط إلي ما يبي:
 – 1عزل الم غي ات:
يقوووم الباحووث أحيانووا بد اسووة أث و م غي و مووا عبووي سووبوك اإلنسووان ولكوون هووذا
السبوك ي أث أيضا بم غي ات وعوامل أخ ى ,وفوي مثول هوذ الحالوة جبود مون
عزل العوامل األخ ي وإبعادها عن ال ج بة.
 – 2تثبي الم غي ات:
ميوو
إن اسوو بدام المجموعووات الم كافئووة يعنووي أن الباحووث قووام ب ثبيوو
الم غي ات المؤث ة ,ألن المجموعة ال ج يبية تماثول المجموعوة الضوابطة وموا
يؤث في إحدى المجمووع ين يوؤث فوي األخو ى فو ذا أعوا الباحوث الم غيو
ال ج يبي ف ن المجموعة ال ج يبية ت ميز به فقط.
 – 3ال حكم في مقدا الم غي ال ج يبي:
يس بدم الباحث هذا األسبو من الضبط عن ل يوق تقوديم مقودا معوين مون
الم غيو ال ج يبووي ثووم يزيوود موون هووذا المقوودا أو يقبوول لمع فووة أثو الزيووادة أو
النقص عبي الم غي ال اب .
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المميزات
 .1يس طي الباحث في األسبو ال ج يبي أن يك ال ج بة أو الد اسة أكث من م ة
وبذلا يم با الف صة لب أكد من صحة ن ائجه ومن ثبات هذ الن ائج.
 .2يس طي الباحث ال ج يبي أن ي حكم في العوامل المؤث ة ويضبطها مما
يعطي الف صة لبعامل ال ج يبي في ال أثي عبي الم غي ات ال ابعة ,فالباحث
يس طي أن يضبط أحد العوامل أو يعزلها.
 .3يج ي ال ج ي في العادة عبي عينة محدودة من األف اد وبذلا يصع
تعميم ن ائج ال ج بة إج إذا كان العينة ممثبة لبمج م األصبي تمثيظ دقيقا.
 .4إن ال ج ي هو عبوا ة عون إثبوات فو وض وال أكود مون صوح ها أو عودم صوح ها,
ولذلا يؤدي إلي اجك ءا .
 .5تع مد دقوة الن وائج عبوي األدوات ال وي سيسو بدمها الباحوث كاجخ بوا ات أو
المقووايي ال ووي يعوودها وموودى صوودق هووذ اجخ بووا ات ومظيم هووا لقيوواس
الظاه ة ال ي تقيسها .
 .6ت أث دقة الن ائج بمقدا دقوة عوبط الباحوث لبعوامول الموؤث ة مو العبوم بوأن
عمبية الضبط عمبية صعبة.
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العيو
• ي طبووو اسووو بدام األسوووبو ال ج يبوووي اتبووواذ إ ووو ايات إدا يوووة
معقدة ,ألن تصميم ال ج بة وتنفيوذها ي طببوان إ و اي تعوديظت
إدا ية أو فنية م عددة قد ج يس طي الباحث بمف د أن يقوم
بها.
• يوا وووه اسووو بدام ال ج يووو فوووي د اسوووة الظوووواه اإلنسوووانية
صعوبات أخظقية وفنية وإدا ية م عددة.
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ن يجة لصعوبة تطبيق المنهج ال ج يبي عبي الكثيو مون الظوواه
اإلنسوانية ود اسو ها فووي الواقو الفعبوي ,فو ن الباحوث يبجوأ إلووي
اسوو بدام الموونهج شووبه ال ج يبووي ,والووذي يقوووم عبووي د اسووة
الظواه اإلنسانية كما هي دون تغيي .
وتظهو هووذ الصووعوبات عنوودما ج يسو طي الباحووث الحصووول عبووي
تصوواميم تج يبيووة حقيقيووة ممووا يجعبووه يبجووأ إلووي البحووث شووبه
ال ج يبووي الووذي ي وافووق م و لبيعووة الظووواه اإلنسووانية ,ويحوواول
تعظيم الصدق الداخبي والبا ي.
وهو المنهج الذي يقوم بد اسة الظواه اإلنسانية كما هوي دون
تغييو  .ويكوون األمو واعوحا عنوودما ج يكوون مون الممكون تعيووين أو
اخ يووا مف و دات عءوووائية لب ج بووة .لووذا يبجووأ الباحووث إلووي اجع م واد
عبي المج م الفعبي.
45

مفهومه
 المنهج الذي يقوم عبي د اسة العظقة بين م غي ين عبي ما
هما عبيه في الواق دون ال حكم في الم غي ات .حيث
يقوم الباحث باخ با عينة قصدية من المج م باإلعافة إلى
عدم عبط بعض الم غي ات البا ية.
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ُيعوو ُ البحووث النوووعي :أنووه الد اسووة ال ووي يمكوون القيووام بهووا أو
إ ايهووا فووي السووياق أو الموقووف الطبيعووي ,حيووث يقوووم الباحووث
بجموووو البيانووووات ,أو الكبمووووات ,أو الصووووو  ,ثووووم يحببهووووا بط يقووووة
اس و ق ائية م و ال كيووز عبووى المعوواني ال ووي يووذك ها المءووا كون,
وتصف العمبية ببغة مقنعة ومعب ة .
ك يسووويل ( )1998البحووث النوووعي بأنووه:عمبيووةُ تحقيووق
ويعوو
الم ميوزة لمونهج البحوث العبموي
لبفهم ,مسو ندة عبوى ال قاليود ُ
ال ي تقووم بالكءوف عون مءوكبة ا ماعيوة أو إنسوانية .ويقووم
ويحب ُل الكبمات ,ويض تق ي ا
الباحث ببناي صو ة معقدة وشمولية ُ
يفصل فيه و هوات نظو الم شودين ثوم يقووم بو اي الد اسوة فوي
الموقف الطبيعي ".

ُيعوو ُ البحووث النوووعي :أنووه الد اسووة ال ووي يمكوون القيووام بهووا أو
إ ايهووا فووي السووياق أو الموقووف الطبيعووي ,حيووث يقوووم الباحووث
بجموووو البيانووووات ,أو الكبمووووات ,أو الصووووو  ,ثووووم يحببهووووا بط يقووووة
اس و ق ائية م و ال كيووز عبووى المعوواني ال ووي يووذك ها المءووا كون,
وتصف العمبية ببغة مقنعة ومعب ة .
ك يسووويل ( )1998البحووث النوووعي بأنووه:عمبيووةُ تحقيووق
ويعوو
الم ميوزة لمونهج البحوث العبموي
لبفهم ,مسو ندة عبوى ال قاليود ُ
ال ي تقووم بالكءوف عون مءوكبة ا ماعيوة أو إنسوانية .ويقووم
ويحب ُل الكبمات ,ويض تق ي ا
الباحث ببناي صو ة معقدة وشمولية ُ
يفصل فيه و هوات نظو الم شودين ثوم يقووم بو اي الد اسوة فوي
الموقف الطبيعي ".

النقاه ال ي يج م اعاتها عند تبني مثل هذا النوا:
أن ل ق البحث النوعي يمكن اسو بدامها لزيوادة فهمنوا ألي
•
عنها إج الءيي القبيل.
ااه ة أو مءكبة ج نع
يمكووون أيضوووا اسووو بدامه لبحصوووول عبوووى و هوووات نظووو وآ اي
•
عنها الكثي أو لبحصول عبى معبومات
مب بفة ألشياي نع
عميقة من الصع ال عبي عنها بط يقة كمية أو إحصائية .
ويسعى لإل ابة عبى األسئبة حول الموعوعات ال الية:
الناس بالط يقة ال ي ي ص فون بها؟
• لماذا ي ص
• كيف ت ءكل اآل اي واجتجاهات عند الناس؟
• كيف ي أث الناس باألحداث واألشياي من حولهم؟
• كيف ولماذا تطو ت الثقافات بالط يقة ال ي تطو ت بها؟

الف ق بين البحوث الكمية والنوعية:
الموونهج النوووعي يه و م بوواآل اي ,وو هووات النظ و  ,وال جووا والبب و ات اإلنسووانية,
•
وأحاسي وشعو األف اد ,فهو يقدم لنا بيانات ذاتية وليس موعوعية.
•

المنهج النوعي يصف لنا الظاه ة اج ماعية كما تحدث لبيعيوا :فبوي هنواك
محاولووة لب ووأثي واس و غظج لوع و تح و الد اسووة كمووا هووو الحووال فووي الموونهج
ال ج يبي الكمي.

•

فووي الموونهج النوووعي ي و م فهووم الوع و موون خووظل المنظووو الكبووي والءووامل
لبموعوا ,بينما يع مد المنهج الكمي عبى تحديد عدد من الم غي ات.
في المنهج النوعي ي م اس بدام البيانات والمعبومات لبناي وتطوي مفواهيم
ونظ يات تساعدنا عبى فهم العالم اج ماعي ,فهو أسبو اسو ق ائي لببنواي
وتطوي النظ يوات ,بينموا المونهج الكموي يقووم باخ يوا نظ يوات مو وودة وتوم
اق احها ,فهو أسبو اس نبالي.

•

الف ق بين البحوث الكمية والنوعية:
•

•
•

•

ي م م البيانات والمعبوموات فوي المونهج النووعي مون خوظل موا هوة
مباشووو ة مووو األفووو اد والمجموعوووات ومووون خوووظل المقوووابظت الف ديوووة أو
الجماعية أو المظحظات ,فجم المعبومات يس هبا وق ا لويظ.
لبيعة م البيانات والمعبومات في المونهج النووعي والوقو الطويول
الذي تس غ قه ت طب منا أن نس بدم عينات صغي ة.
فووي الموونهج النوووعي نسوو بدم تقنيووات مب بفووة عنوود اخ يووا العينووات,
سووعي لبحصووول عبووى المعبومووات موون مجموعووات محووددة أو
فالعينووة
ح
مجموعات ف عية من مج م الد اسة ,بينما في المنهج الكمي تسوعى
العينات لع ض ن ائج ممثبة من خظل اجخ يا العءوائي لبموعوعات.
المعايي المسو بدمة فوي المونهج النووعي لب حقوق مون الصودق والثبوات
تب بف عن تبا المعايي المس بدمة في المنهج الكمي.

د اسة الحالة
اس اتيجية من اس اتيجيات البحث النوعي ,وهي عبا ة عن فحص دقيق
وعميق لوع معين أو حالة ف دية ,أو حادثة معينة ,أو مجموعة من
الوثائق المحفواة .
فالفك ة األساسية في د اسة الحالة هي أن ت م د اسة حالة واحدة
(و بما عدد من الحاجت) بءكل مفصل ودقيق وباس بدام كافة الوسائل
المناسبة .وقد يكون هناك تنوا في أهدا أو أسئبة د اسة الحالة إج أن
الهد العام هو الوصول إلى أكمل فهم ممكن ل با الحالة .فأسبو
د اسة الحالة يقصد منه الوصول إلى فهم عميق لحالة معينة ,قد تكون
لف د أو أف اد أو فصل معين في مد سة ,أو نحو ذلا ,ويكون د اسة
الحالة في وععها وسياقها الطبيعيين ,دون اجنءغال ب عميم الن ائج
عبى الحاجت األخ ى.

اجثنو افي
اش ه هذا النوا من البحث النوعي لدى عبماي اج ماا
تجعل هذا اجسم
والد اسات اإلنث وبولو ية .وبعض الم ا
م ً
ادفا لببحث النوعي .فاإلنثو افي تعني الك ابة عن البيئة
الثقافية لءع ما أو مجموعة ما تكون وحدة ثقافية .فهو نوا
من البحث يه م بالوصف ال فصيبي الم عمق لبيئة ثقافية ما.
وقد تكون هذ الثقافة ثقافة مدينة أو مج م أو مد سة أو
صف د اسي أو نحو ذلا.

النظ ية المؤسسة أو المجذ ة Grounded theory
تعني بناي نظ ية من خظل تحبيل البيانات ,فمن خظل ال صنيف
األولي لببيانات والمؤلفة بينها ت ءكل األنساق وت ضح بءكل
يدا ,وم تعدد تبا األنساق ووعوحها يمكن أن تكون
أكث تج ً
نظ ية تم د ذو ها لببيانات األولية .وهذا ما يسمى بالنظ ية
ً
ائيا بح ً ا
المؤسسة ,بمعنى أن الباحث يسبا
مسبكا اس ق ً
inductive methodبحيث ين قل من البيانات إلى النظ ية ولي
من النظ ية إلى تحبيل البيانات.

مفهومه
البحث الذي يقوم من خظله الباحث بجم و تحبيل البيانات ,لعمول
توافووق و دمووج مووا بووين الن ووائج ,ال ووي حصوول عبيهووا موون الطوو ق أو
األدوات الكمية و النوعية و ذلا في نف الد اسة أو البحث.
فهو اس اتيجية ديدة تف ح المجال لبباحث لببحث عن و ال عو
عبووى الظوووواه بط يقووة لوووم تكوون ت يحهوووا و توف هووا الطووو يق ين
األخ ى ,كوون البحوث الكموي ي حودث ببغوة األ قوام فقوط و يب عود
يودعي اإلب عواد و الحيواد الكبوي عبوى
فيه الباحث عن الظاه ة (أو ِّ
أي حال!) ,بينموا البحوث النووعي يهو م باإلنسوان و تصو فاته موثظ و
ي ى بأن الباحث ج يمكنه فصل نفسه و اإلب عاد عن الظاه ة مكوان
الد اسة

من مب ات اس بدامه
 (1نوا أو مصد واحد من البيانوات ج يكفوي :النوعيوة نسواعد فوي فهوم
ااه ة البحث بءكل م عمق من خظل د اسة عدد بسيط من األف اد أو
وحوودات البحووث .فووي المقابوول ,البيانووات الكميووة تسوواعد فووي فهووم
الظاه ة من خظل عدد كبي مون األفو اد أو وحودات البحوث مو محاولوة
د اسة عناص محدودة و الد اسة في هذ الحالة لن تكون م عمقة.
 (2البحث النوعي و البحث الكمي ل ق بحث تساعدنا في فهوم اوواه
البحووث موون منظووو ات مب بفووة ,و كوول موون اجثنووين لووه بعووض السووببيات
فعند د اسة ااه ة البحث وفق المنهج النوعي مون خوظل عودد قبيول
من األف اد ,ج يمكن إمكانية تعميم الن ائج .في المقابول ,عنود د اسوة
ااه ة البحث وفق المنهج الكمي من خظل عدد كبي مون األفو اد ,لون
يكون باإلمكان الوصول لفهم م عمق عن كل ف د.

أوج -:اجس بانة

ثاني ًا -:المقاببة
ثالث ًا -:المظحظة
ابع ًا -:اجخ با ات

تع يف أدوات البحث ال بوي
هووي الوسووائل ال ووي يسو بدمها الباحووث فووي اسو قائه أو حصوووله
عبى المعبومات من المصاد المعنية في بحثه
ت باين أدوات البحث في قد تها عبوى قيواس اجسو جابة المطبوبوة
فاألداة ال ي تقي اس جابة معينة قد ج تكون قاد ة عبى قيواس
اس جابة أخ ى

جبد لكل باحث أن يكون :
1و مطبعا عبى أدوات البحث وأنواعها ح ى يب ا ما يناس منها
2و مبما ببصائص أدوات البحث المب بفة من حيث مزاياها وعيوبها
.
3و مم بكا لمها ة أدوات البحث ال بوي واس بدامها بءكل فعال
4و قاد ا عبى تفسي الن ائج ال ي ي م معها
5و واعيا بمناهج البحث وتصميماتها المب بفة
لبباحووث أن يبنووي أداة بحثووه ويطو هووا بنفسووه ويسوو بدم أدوات
وععها باحثون آخ ون ولها عظقة بموعوا بحثه

أدوات البحث ال بوي
من أكث أدوات البحث اس بداما في المجال النفسي وال بوي
1و اجس بانة
2و المقاببة
3و المظحظة
4و اجخ با

تع يفها  :هي ال ي تح وي عبى العناص ال الية :
و العديد من األسئبة المصاغة والمعدة مسبقا
و أسئبة ذات موعوا واحد أو عدة مواعي
و ت م اإل ابة عبى فق اتها بط يقة ذاتية وتعبيمات معدة مسبقا

أهمية و مميزات اجس بانة :
1و تكاليفها منبفضة كأداة لجم المعبومات .
2و إمكانية تطبيقها عبى أعداد كبي ة
3و عدم مع فة شبصية المس جي يوف معبومات حساسة
4و سهولة تف يغ البيانات وال حبيل وتفسي الن ائج
5و عدم اس غ اقها وق ا لويظ لإل ابة عن فق اتها .
6و عدم حا ة المس جي لظ هاد حيث المطبوو منوه هوو اخ يوا
الجوا المناس فقط .
7و إمكانية إيصالها ألشبان يصع الوصول اليهم .
8و عدم حا ها لعدد كبي من األشبان لجمعها

اف اعات اجس بانة :
يس طي المس جي أن يق أ ويفهم األسئبة أو الفق ات .
يم بووا المس و جي المعبومووات الظ مووة ال ووي يطب و منووه اإل اب وة
عنها .
ت وووف اإل ادة لوودى المسوو جي لإل ابووة عوون األسووئبة أو الفقوو ات
بأمانة .
وهووذ اجف اعووات يمكوون أن ت و م موون خووظل الد اسووة اجس و طظعية
والمقابظت واجخ با القببي  .م األخذ باجع با العيو .

اف اعات اجس بانة :
 -1يس طي المس جي أن يق أ ويفهم األسئبة أو الفق ات .
 -2يم با المس جي المعبومات الظ مة ال وي يطبو منوه اإل ابوة
عنها .
 -3ت وف اإل ادة لودى المسو جي لإل ابوة عون األسوئبة أو الفقو ات
بأمانة .
 -4وهذ اجف اعات يمكن أن ت م من خوظل الد اسوة اجسو طظعية
والمقابظت واجخ با القببي  .م األخذ باجع با العيو .

أنواا اجس بانة :
ت نوا أشكال اجس بانة حس ل يقة اإل ابة عون فق اتهوا إلوى موا
يبي :
1وو اجسو بانة ذات اإل ابووات مقيودة النهايووة أو ذات البودائل المب ووا ة
سووبف ًا  :اس و بدام مقيوواس ( ليك و ت ) المكووون موون فئووات اس و جابة
محددة مسبقا ( غي موافق د ًا ,.........دائم ًا وغالب ًا ,....بد ة كبيو ة
ود ًا ).........ويو م إعطوواي قيموة لكول اسو جابة ت و اوح مون (  1إلووى 4
إلى  ) 5مميزاتها ( سهولة اإل ابوة وتف يوغ المعبوموات وتحبيبهوا
,قبيبوووة الجهووود والجهووود ) عيوبهوووا ( قبوووة كءوووفها عووون دوافووو
المس جي  ,عدم مع فة م اد المس جي تماما )

2ووو اجسوو بيانات المف وحووة حيووث تكووون اجسوو جابات حوو ة أو غيوو
مقيووودة  :يعبووو عنهوووا المسووو جي بكبموووات بنفسوووه  ,مميزاتهوووا (
تعطي المس جي وق ا لب فكي  ,يعب بالبغة ال ي ي اها مناسوبة ,
إمكانية تفسي اآل اي )
" صوودقها يع موود عبووى المسوو جي " عيوبهووا ( صووعوبة تصوونيف
اجسووو جابات وع عوووها وتفسوووي ها ) " تع بووو هاموووة فوووي م حبوووة
اجس كءا أو اس طظا اآل اي "

3و اجس بانة ال ي تكون اجس جابات فيها مقيدة ومف وحة  :حيوث
ي م سؤال المس جيبين بأسئبة محددة وأخ ى مف وحة ويس عمل
عندما يكون موعوا البحث صعب ًا ومعقد ًا  ,مميزاته ( أكث كفاية
فووي الحصووول عبووى المعبومووات وإعطوواي المسو جي ف صووة إلبووداي
أيووه  , .يسوو عاض عوون األسووئبة المف وحووة ب وو ك صووفحة فووي آخوو
اجس بانة يك بها المس جيبون لما ي غبون من إيضاحه .

4و اجس بانة المصو ة  :تقودم فيهوا األسوئبة عبوى شوكل صوو بودج
من العبا ات المك وبة  ,مفيدة لأللفال واألميين ,عيوبهوا (اق صوا
اس بدامها عبى المواقف البص ية يمكن تمييزها ).
5وو اجس و بانة ذات إ ابووات ال كمبووة  :تءووبه األسووئبة المف وحووة مون
حيوث أنهووا تعطووي المسو جي ف صووة ح يووة ال عبيو وهووى مغبقووة
أيضا جن ح يوة المسو جي فوي ال عبيو مقيودة بمعبوموة محوددة
حس لبيعة السؤال .

المقاببة
هي محادثة مو هة بهد الحصول عبى أنوواا مون المعبوموات
جس بدامها في بحث عبمي أو في عمبيوة ال و يوه وال ءوبيص
والعظ أو أداة لجم المعبومات أو اخ با الف وض .
وتع ب اس بيان ًا شفوي ًا .
بأنهووا تفاعوول لفظووي بووين شبصووين أو أكث و فووي موقووف
وتع و
موا هة .

مميزات المقاببة :
1ووو تمكوون الباحووث موون د اسووة وفهووم ال عبيوو ات النفسووية لبمفحووون
واجلظا عبى مدى انفعاله وتأث بالمعبومات ال ي يقدمها .
2و تمكون الباحوث مون إقاموة عظقوة ثقوة وموودة مو المفحوون مموا
يساعد في الكءف عن المعبومات المطبوبة
3و يس طي الباحث ال أكد من مدى صودق المفحوون فوي إ اباتوه عون
ل يق تو يه أسئبة أخ ى م تبط بالمجاجت ال ي يءا فيها .
4و يس طي الباحث ال حكم فوي الوزمن واك ءوا ال نواقض واس قصواي
كل األسئبة والعودة م ة أخ ى جس كمالها إذا لزم األم .

أشكال المقاببة :

( ف دية  ,معية  ,عفوية " كمقاببة أولياي األموو "  ,م عمقوة ومقصوودة " بسوات
ال حبيل النفسي " ,مسحية " د اسة اجتجاهات أو الو أي العوام "  ,تءبيصوية " تحديود
مءكبة ما ومع فة أسبابها "  ,عظ ية " تقديم العون لءبص يوا ه مءكبة "
المقاببووة المنظمووة :وفيهووا يو م سووؤال المءووا ك سبسووبة موون األسووئبة المعوودة سو ً
وبفا,
وال ي سبق وحددت أنماه إ اب ها ,فهناك قد عوئيل مون ال نووا فوي األ وبوة .وقود
تس بدم هنا األسئبة المف وحة .وفي المقابظت المنظمة ي بقى مي المءوا كين
محايودا .ولبيعوة هوذا
األسئبة نفسها وبنف ال تيو والط يقوة .ويكوون دو الباحوث
ً
النوووا موون المقووابظت ي كووز عبووى األ وبووة العقظنيووة ولووي عبووى األ وبووة العالفيووة.
المقاببة غي المنظمة :وهي مقاببة غي مقننة ,ذات أسئبة مف وحة وعميقة .فوي
مقوابظ .وهوذا
المقاببة غي المنظمة ,يكون دو الباحث أقو لمودي الحووا أكثو منوه
ً
النوا يمكن الباحث من فهم تفكي المءوا ك وسوبوكه دون إسوقاه ف عويات الباحوث
السابقة أو تصنيفاته عبيه ,وال ي قد تحد من أقوال المءا كين .

 .تع ب المقاببة مناسبة لبحاجت :
حووين يكووون المسو جيبين ( ألفوواج  ,ج يع فووون القو اية  ,الم عوى ,
غي اغبين ب دجي أ ائهم ك ابة ويفضبون الحديث مءافهة .
حين ي طب البحث الظا الباحث عبى الظاه ة .
حين ي طب البحث ا اي الحديث م اجشبان .
ودج موون
حووين يكووون هوود الباحووث الحصووول عبووى وصووف نوووعي بو ً
الوصف الكمي ال قمي .
حووين ي طب و الحصووول عبووى المعبومووات و ووود عظقووات شبصووية
قوية م المس جيبين .

هي تو يه الحوواس لمءواهدة وم اقبوة سوبوك معوين او اواه ة معينوة
وتسوووجيل وانووو ذلوووا السوووبوك أو خصائصوووه مثووول ( العوووادات وال قاليووود
اج ماعية واألعياد
أنواا المظحظة :
1ووو المظحظووة المباشوو ة ( موون خووظل اجتصووال المباشوو ) أو غيوو المباشوو ة (
باجلظا عبى السجظت وال قا ي والمذك ات )
2و و المظحظووة المحووددة ( عنوودما يكووون لوودى الباحووث تصووو معووين ) وغي و
المحددة
3و المظحظة بالمءا كة والمظحظة دون المءا كة ( دو الباحث كوالم ف
أو الم اق ) .
4ووو المظحظووة المقصووودة ( يقوووم الباحووث باجتصووال الهوواد باألشووبان )
والمظحظة غي المقصودة أو الع عية ( المظحظة عن ل يق الصدفة ) .

قد تكون كمية (منظمة) وقد تكون نوعية غي منظمة.
المظحظووة المنظمووة الكميووة :يقوووم الباحووث بالمظحظووة ويسووعى لجم و
ً
فموثظ يقووم
سوبفا.
غالبوا عون ل يوق أداة معودة
معبومات قمية (كمية)
ً
ً
ب سجيل عدد األسئبة ال ي يبقيها المعبم ,وعودد الطوظ المءوا كين فوي
الفصل ,أو حسا الوق الذي يس غ قه المعبم في الحوديث ,ونحوو ذلوا.
غالبا ب سجيل أ قام ,وقد سبق وأعد نماذ لذلا.
فالمظحظ /الباحث يه م
ً
تنظيمووا موون ذلووا,
أمووا المظحظووة غيوو المنظمووة والنوعيووة :فهووي أقوول
ً
ً
سوبفا ,بول يسوجل
وأنمالا محوددة
فالمظحظ /الباحث ج يس بدم تصنيفات
ً
مظحظاته بءوكل لبيعوي ومس سول ومف ووح ,فيقووم ب سوجيل الواقو
كمووا يحوودث .والفك و ة األساسووية هنووا هووي أن ال صوونيف وال وصوويف الووذي
ت ع ض له المعبومات الناتجة عن المظحظة س ظه بعد م المعبوموات
ودج موون أن تفو ض تعسو ً
وفا عبووى المعبومووات فووي أثنوواي عمبيوة
وتحبيبهووا ,بو ً
المظحظة

خطوات إ اي المظحظة :
1و تحديد مجال المظحظة  :وفقا ( أهدا الد اسة  ,المكان  ,الزمان
).
2ووو إعووداد بطاقووة المظحظووة  :تءوومل ( أنموواه السووبوك الم وقوو
مظحظ ه ) .
3و ال أكد من صدق المظحظة  :عن ل يق ( إعادة المظحظة أكث من
م و ة وعبووى ف و ات م باعوودة  ,مقا نووة مووا يظحظووه الباحووث م و مووا
يظحظه باحث أخ في نف المجال ) .
4و ال سوجيل أثنواي المظحظوة دون تأ يول  :يجو ان يكوون بموافقوة
األشبان المعنيين وفي مواقف لبيعية .

مزايا المظحظة :
لبيعية مما يزيد في دقوة

1و إلظا الباحث عبى ما ي يد في ا و
المعبومات .
2و ال سجيل أثناي المظحظة .
هدا كبي ا من قبل المبحواين بالمقا نة م ل ق بديبة
3و ج ت طب
.
4و تسمح بالحصول عبوى بيانوات ومعبوموات قود ج يفكو بهوا األفو اد
موعووووا البحوووث حوووين إ ووو اي مقوووابظت شبصوووية معهوووم أو حوووين
م اسب هم .
عيو المظحظة :
1ووو بعووض المسوو جيبين قوود يغيوو ون موون سووبوكهم إذا شووع وا انهووم
مظحظون ( م اقبون ) .
2وووو ت طبووو المظحظوووة وق وووآ لوووويآ ح وووى يبووو السوووبوك المقصوووود
مظحظ ه .

ساك ( )SAXاجخ با :
يع
بأنووه مطب و أو أكث و يس و بدم لبحصووول عبووى مظحظووات
منظمة تمثل سمة نفسية أو ت بوية
كما يع فه ب اون ( ( BROWNبأنه إ و اي مونظم لقيواس عينوة
من السبوك .

من مجاجت اس بدام اجخ با ات
1و اجخ با ات ال حصيبية
2و اجتجاهات والميول
3و الذكاي وال فكي
 .4اخ با ات الءبصية والنفسية
 .5اخ با ات اجس عداد

تصنيف اجخ با ات :
1و ا و ال طبيق  :ف دية  ,ماعية .
2و ال عبيمات ول يقة اجس جابة  :شفوية  ,مك وبة .
3ووو الءوويي المقوواس  :اخ بووا ات ( الووذكاي  ,اجسوو عداد  ,ال حصوويل ,
الءبصية  ,الميول ) .
4و الصياغة وشكل الفق ات  :موعوعية  ,مقالية .
.
 ,معيا ية الم
5و ل يقة تفسي الن ائج  :محكية الم

تصنيف اجخ با ات :
1و ا و ال طبيق  :ف دية  ,ماعية .
2و ال عبيمات ول يقة اجس جابة  :شفوية  ,مك وبة .
3ووو الءوويي المقوواس  :اخ بووا ات ( الووذكاي  ,اجسوو عداد  ,ال حصوويل ,
الءبصية  ,الميول ) .
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