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قدمة:م
أف مجمكعات بياناتو لدييا ميزة  بو ، فيـ يقصدكف"ناعـ"بأنو  البحث النكعي عندما يصؼ الناس  

ا ا عف جعؿ حياة الباحث سيمة، فيذا يتطمب نيج صاـر جدن كبعيدن  ،مرنة تؤدم إلى صياغة سيمة
النكعي يقـك بما ىك  البحث حاالتو، فإف ءكفي أسك  ،لمقاكمة نداء السطحية المغرم ؛كيقظة مستمرة

  .أفضؿ حاالتو يقرب مف جكىر األمكر كفي ،أكثر مف ذكر الكاضح بقميؿ
أم باحث يتبنى التكجو النكعي بدكف بناء ىذا الفيـ في نسيج عممية البحث يسير في االتجاه ك   

القراء مف مٌكف تيبإخبلص،  البحثية في العممية الكاقعمف خبلؿ السعي إلى فيـ كتمثيؿ إذ ، الخاطئ
كمف الناحية العممية فإف ىذا يعني أف االحتفاظ  .ياصؿ إليالتك  تـ الحكـ عمى مبلئمة النتائج التي
، كالتكصؿ إلى التي ستتخذ قراراتالعمى التفكير في  دألنو يساع ؛بمذكرات البحكث أمر ضركرم

كمع ذلؾ، فإف ىناؾ حاجة إلى أكثر  ،الركابط بيف األفكار كالمفاىيـ، ككشؼ جكانب عمميات التفكير
 . مف ذلؾ

 "المكثكقية"ك ،"الصبلحية"لصعكبات في أنو عمى الرغـ مف أف مصطمحي كمف أحد أسباب ىذه اتك   
البحكث  كمؾ فيك  ؽ الكمية،ائا بالطر ا، فقد تـ ربطيما عممين يشيراف إلى البحث التجريبي عمكمن 

 ف الحقائؽأل ؛النكعي نسبية البحثالحقيقة في كما أف في األساس ذاتية، كتفسيرية، النكعية؛ ألنيا 
ف البحث النكعي يتطمب إجراءات خاصة لتحقيؽ فإكليذا السبب  ؛ـ الفردمتعتمد عمى الفي

  .الصبلحية، كأف ىذه االجراءات مختمفة عف تمؾ المستخدمة في البحث الكمي
عمى سبيؿ ، منيا النمكذج النكعي لعدـ اتباعو مبادئ الطريقة العمميةف ك ف الكميك ينتقد الباحثك   

ى تخطتالنتقادات ىذه ا بيد أفمفرضيات، أك لصغر حجـ عيناتو، اليدؼ كاالختبار الرسمي ل: المثاؿ
 .(1) مشكمة البحث النكعي تكمف في أنو ليس كمي بما فيو الكفاية ألف النيائي لمبحث؛ اليدؼ

فصكؿ، تناكؿ الفصؿ  ثمانية، حيث يتضمف يتضح مضمكف ىذا الكتاب، بتمؾ االطبللة السريعةك   
ة، النكعيالعممية الكمية ك  ثك البح ، كأنكاعلعممي كأىميتو كخصائصومفيـك البحث اك المقدمة،  األكؿ:

 ة.النكعيالعممية الكمية ك  ثك البحالفركؽ بيف ك 
 النكعي مبحثل : تكطئة تاريخيةحيث ركز عمى ،أساسيات البحكث النكعية: الفصؿ الثانيكعرض  
، ةينكعال ثك البح صخصائك  ،البحث النكعي مجاالتػكأىميتو، ك  البحث النكعي مفيـكو، ك سفتمكف

محددات البحث النكعي  ، ثـالبحثأخبلقيات ك  ،البحكث النكعيةقانكنية في الخبلقية ك كاالعتبارات األ
 كعيكبو. النكعيمػزايا البحث ك  ،التي يثيرىاكالتساؤالت 

                                                             
  43ص دار الفكر، دمشؽ، ،جتماعيةال: المناىج الكيفية في العمـك ا(2007) عرابي عبد القادر( (1

  

http://academiworld.org/blog-post_16/
http://academiworld.org/blog-post_63/
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 مراحؿ خطة البحث مفبتحديد  كذلؾ،الثالث: مراحؿ أعداد خطة البحث النكعي الفصؿكعرض   
التفكير االستطبلعي، كمرحمة صياغة المشكمة كالعنكاف في البحث النكعي، كمرحمة حيث: مرحمة 

تطكير مشكمة البحث كأسئمة البحث، كالتعريؼ بأىداؼ البحث، كتحديد منيجية الباحث كأساليب 
جمع البيانات كتحميميا، كتحديد دكر الباحث كمكضكعيتو كمصداقية النتائج، كصياغة مخطط 

  .أسس كمعايير تقكيـ كتحكيـ خطة البحث النكعيك نات خطة البحث النكعي، البحث النكعي، مكك 
 Case)   الحالة اسةر دمنيج كىي: ،مناىج البحث العممي النكعي فحمؿ أىـ ،الفصؿ الرابعأما  

study ، ) افير األنثكجالمنيج ك    (Ethnograplay) ، منيج دراسة الظكاىر أك الظاىراتي ك
(Phenomenology ائير اإلجالبحث ، فالتاريخيج تحميؿ الكثائؽ / المنيج مني، ثـ 

(Operational ةالمجذر  النظرية، ك   (Grounded theory تحميؿ المحتكل ، كContent 
analysis) .    

و، خصائص، ك تصاميـ البحث النكعي، كذلؾ بالنكعي البحث تصاميـ: الفصؿ الخامس تناكؿك    
معايير الحكـ عمى تصميـ  ، ثـية لمبحث النكعي الجيدلصفات األساسا، ك الكيفي البحث تصميـك 

 البحث النكعي.
السادس ؿالفصأما    العينات كجمع البيانات في البحكث النكعيةفعرض،  مفيـك العينةببدًءا

 البحث في المستخدمة المقصكدة العينات أنكاع، ك كحجميا كعينالعينات في البحث ال، ك كأىميتيا
جمع  أساليب: بسردكذلؾ، كالمعمكمات في البحكث النكعية البيانات جمع بأساليمركرنا ب، ك النكعي

 البيانات مراحؿ تحميؿب كانتياءن  ،تحميؿ الكثائؽ، ك المقابمة، ك المبلحظة :البيانات كالمعمكمات
   .المعمكماتك 
 الصدقاف الداخمي كالخارجي، ثـ النكعية البحكث في كالثبات مفيـك الصدؽ:سابعالفصؿ ال عرضك  

العكامؿ المؤثرة عمى  ، كانتياءن النكعي الثبات، ك البنائي أك النظرم الصدؽ، ففي البحكث النكعية
 . الصدؽ كالثبات في البحكث النكعية

مراحؿ إخراج البحث النكعي، كذلؾ بدءنا كتناكؿ  :: اإلعداد النيائي لمبحث النكعيثامفؿ الالفص
، التسمسؿ المنطقي لمعمكمات فصكؿ البحثمراجعة ك ، تجميع معمكمات فصكؿ البحث كترتيبيا

استكماؿ الشكؿ النيائي لمبحث ، ك مراجعة عبلمات الترقيـ كتكثيؽ المراجع كالجداكؿ كاألشكاؿكمركرنا 
اإلحراج الفني ك ، المبلحػػػؽك  قائمة المراجعب، كانتياءن ككتابة ممخص البحث بالمغتيف العربية كاألجنبية

 . كالمادم لمبحث
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 :األول نفصما
 انكمية واننىعية انعهمية انبحىث 

 
 

 تمييد.

 مفيومالبحثالعمميوأىميتووخصائصو.أواًل:

 ة.النوعيالعمميةالكميةوثوالبحأنواعثانًيا:

 خصائصالبحوثالعمميةالكميةوالنوعية.ثالثًا:

 .أخالقياتالبحثالعمميرابًعا:

 ة.النوعيالكميةوالعمميةثوالبحالفروقبينخامًسا:
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  :ييدمت
يرتبط البحث العممي في تاريخو العتيؽ بمحاكلة اإلنساف الدائبة لممعرفة كفيـ الككف الذم يعيش   

 فيو، كقد ظمت الرغبة في المعرفة مبلزمة لئلنساف منذ المراحؿ األكلى لتطكر الحضارة.
ككضعكىا في مكانيا السميـ؛ كاف  ،افكعندما حمؿ المسممكف العرب شعمة الحضارة الفكرية لئلنس 

فقد تجاكز الفكر العربي  ،ببدء العصر العممي القائـ عمى المنيج السميـ في البحث اىذا إيذانن 
اإلسبلمي الحدكد التقميدية لمتفكير اليكناني، كأضاؼ العمماء العرب المسممكف إلى الفكر اإلنساني 

كما اىتمكا بالتحديد  جريب، بجانب التأمؿ العقمي،منيج البحث العممي القائـ عمى المبلحظة كالت
  الكمي كاستعانكا باألدكات العممية في القياس

ذا    أدركت أنيا إلى يرجع فذلؾ ،العممي لمبحث اكبيرن  ااىتمامن  تكلي صناعينا المتقدمة الدكؿ كانت كا 
؛ لتسريع عمميات ةكالسمككي الفكريةك  العممية أبنائيا قدرات في تكمف األمـك  الشعكب، عظمة أف

، لدفع التنمية المستديمة، كتسريع معدالت  البحث العممي؛ بقصد إنتاج المعارؼ في مختمؼ العمـك
 ، حتى باتالتفكؽ الي ضمفبما يك  ؛الدكلية مكانتيا عمى كالمحافظة لشعكبيا الرفاىيةنمكىا، كتحقيؽ 

كتطبيقيا في شتى ضركب  عرفةالم مف ممكف قدر كبرأ إلى لمكصكؿ محمـك سباؽ في كالعالـ العمـ
  أنشطة المجتمع.

 مساىمةكتقنية عف طريؽ  عممية نيضة ا إلحداثبارزن  مكاننا العممي البحث ف احتؿكال عجب ىنا أ  
كما اقتضاه ذلؾ مف  اإلنسانية، المعرفة رصيد في المبتكرة بإضافتيـ كالعمماء كالمفكريف الباحثيف

بؿ كفي الكثير مف مؤسسات  ،البحث العممي مراكز، ك اديميةاألكك  االىتماـ بالمؤسسات التعميمية
البحث العممي،  مراكزالقطاعات االقتصادية كاالجتماعية، كتكثيؽ أكاصر الصمة بيف الجامعات ك 

إعداد جيش  لؾ، ككذكمؤسسات التنمية االقتصادية كاالجتماعية ،كقطاعات اإلنتاج كالماؿ كاألعماؿ
كالتقنية، كتكفير البنى التحتية لمبحث العممي كالتطكير، كتقديـ شتى  مف الكفايات كالقدرات العممية

 .كجو أكمؿ عمى الميمة يذهمقياـ بل العممية الحكافز كاالمتيازات
و:أىدافووأىميتومفيومالبحثالعمميأواًل:

ا ىك مصدر الفعؿ الماضي البحث لغكين ، فكالعمـ ،البحث :مف كممتيف ىما البحث العممي يتككف  
ثى " بمعنى االجتياد  يكيأت، كتشؼكاحاكؿ ك سأؿ، كنقب ك  فتشك  ،تقصىك طمب ك  : تتبعبمعنى "،بىحى

بيذا يككف معنى البحث ، ك (2) ابي ةتصمالم بيانات كالمعمكماتكجمع ال ،مكضكع ما يكبذؿ الجيد ف

                                                             
محيط  ،) د . ت (، ص ك الفيركز آبادم : القامكس ال 114، ص  ،2) د . ت( ج  1مجمد ( ، بيركت : دار صادر ، ط 15(: ابف منظكر : لساف العرب )(2

211 .  
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 التنقيب كالتفكير و ذلؾ مفيتطمبما ىك: طمب كتقصي حقيقة مف الحقائؽ أك أمر مف األمكر، ك 
 .(3) كصكالن إلى شيء يريد الباحث الكصكؿ إليو ،كالتأمؿ

دقيػؽ ناقػد  يتقصػ: تعنػى إلػى أف لفػظ "بحػث" "معجػـ المصػطمحات التربكيػة" كفي ىذا السياؽ يشير  
 ا لطبيعػة المشػكمة كالظػركؼ المحيطػةكتختمؼ أساليبو كفقنػ ،ظاىرة أك حؿ مشكمة نحككمنظـ كمكجو 

 . (4) بيا
 كتحدد عممياتو ،تييمف عمى العقؿ يلتا العامة أك المبادئ جمكعة مف القكاعدم :ىك بذلؾ كالبحث  

  .(5محددة ) حقيقة ىلإالكصكؿ ك حتى يصؿ إلى نتيجة معمكمة أ في أم بحث عممي،
: أدركو كعرفو عمى حقيقتو بعد ء"، يعمـ عممنا، كعمـ الشيعمـ" شتقة مفمكممة فيك لغة  "العمـأما "  

 الكسيط" فإف كممة العمـ تعني إدراؾ الشيء بحقيقتو، كتعني اليقيفالمعجـ كفي"  أف كاف جاىبلن بو.
(6) . 
دراؾ الحقائؽ (:Science) كالعمـ  تتصؼ بالصحة كالصدؽ كالثبات،  يالت يعني المعرفة كالدراية كا 

العمـ في طبيعتو طريقة تفكير ، أم أف عتيا بيف الناسإشابقصد  ؛يتصؿ بيا كالمعرفة بكؿ ما
فيك  ،كىك منيج أكثر مما ىك مادة لمبحث ،يقة بحث أكثر مما ىك طائفة مف القكانيف الثابتةكطر 

 (.7) مبريقي المتأثر بتجربة اإلنساف كخبرتوإل"منيج لبحث كؿ العالـ ا
ا، أم عرفتو. كيأتي العمـ بمعنى الفقو،    كىنا فالعمـ في المغة نقيض الجيؿ، كعممت الشيء عممن

الفقو فيو. كاليقيف ىك العمـ، فكؿ يقيف عمـ كليس كؿ عمـ يقيف؛ ذلؾ أف اليقيف فالعمـ بالشيء ىك 
 (.8عمـ يحصؿ بعد استدالؿ )

العمـ ىك ذلؾ الفرع مف الدراسة الذم يتعمؽ بتككيف مترابط مف الحقائؽ الثابتة المصنفة، كالتي ك    
الجديدة في نطاؽ  ئؽقاتحكميا قكانيف عامة، كتحتكم عمى طرؽ كمناىج مكثكؽ بيا الكتشاؼ الح

 . (9) الدراسة
 يأف المعرفة ى ىك "المعرفة"ك "العمـ"الفرؽ بيف  العمـ ىك نكع مف المعرفة، بيد أفعمى ذلؾ فك   

فيـ  ينتيجة لخبراتو ف ؛تتككف لدل الفرد يمجمكعة مف المفاىيـ كاآلراء كالتصكرات الفكرية الت

                                                             
   114، ص  ،2) د . ت( ج  1مجمد ( ، بيركت : دار صادر ، ط 15) ابف منظكر : لساف العرب( (3
 213  ص ،منشكرات المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمـك كالثقافة، مصطمحات تعميمية مف التراث اإلسبلمي (:2008) ، كآخركفخالد الصمدم( (4
   .31 (: ص1999) عامر إبراىيـ( (5
  . 156ص دار الدعكة، بالقاىرة،  المعجـ الكسيط، تحقيؽ: مجمع المغة العربية)(:  محمد النجارك حامد عبد القادر، ك أحمد الزيات، ك إبراىيـ مصطفى، ( (6
   48،  49ص الييئة المصرية العامة لمكتاب، ص،  ،القاىرة (: البحث العممي، مناىجو كتقنياتو،2002محمد زياف عمر )( (7
 . 43ص (: 1998) سعد الديف صالح ((8
 .311 ، ص2 : المعجـ الكسيط، الجزء األكؿ، المكتبة اإلسبلمية، استانبكؿ، تركيا، ط(1972) أحمد حسف الزيات كآخركف( (9
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 كتمحيص الحؽ مف الباطؿ ،ىذه المعرفة مف تحقؽالكب أما العمـ فيك أسم .الظكاىر كاألشياء المفيدة
عمى ذلؾ ك  ،الكتشاؼ حقائؽ جديدة ؛مكثكؽ بيا أساليب كعممياتعمى  مقكانيف عامة تحتك  في ضكء

عمى أساس أف  ،منيج أكثر مما ىك مادة لمبحث ، أمالعمـ في طبيعتو طريقة تفكير كطريقة بحثف
فيك الذم يتـ  ،العمـ كفي غايتو ،شأ مف المبلحظة كالتجريبالعمـ في منيجو المعرفة المنسقة التي تن

 أف ، أميدؼ صكغ القكانيفب ؛البحثلممبلحظة ك  بيدؼ تحديد طبيعة كأصكؿ الظكاىر التي تخضع
نما ىك أسمكب في التحميؿ يسمح لمعالـ، يجد في طمب الحقيقة العظمى النيائية ال العمـ  أك الباحث كا 

 (.10) ةدقببالكصكؿ إلى قضايا مصاغة 
ف أف المعرفة أكسع كأشمؿ مف العمـ، كأف العمـ ىك فرع مف المعرفة، بمعنى كخبلصة القكؿ إ  

 . المعرفة تشمؿ العمـ
  :تيةآلإال إذا تكفرت فيو الشركط األساسية ا اعميو عممن طمؽ العمـ ال يك   

  مبحث.ل اكجكد طائفة متميزة مف الظكاىر يتخذىا العمـ مكضكعن 
 مكعة مف الظكاىر لمنيج البحث العممي.خضكع ىذه المج 
  .الكصكؿ في ضكء مناىج البحث إلى مجمكعة مف القكانيف العممية 

فالنظرم يتكجو إلى شرح لمكاقع، كالتطبيقي يتكجو إلى التأثير  ،اا أك تطبيقين العمـ إما أف يككف نظرين ك  
  كاصبلحو أك تغييره. في الكاقع

المعرفة المنسقة التي تنشأ مف المبلحظة كالتجريب، كأما  فيك: ،يةمنيج أساسنا العمـكمعنى لؾ أف   
؛ فيدفو البحثفي غايتو فيك الذم يتـ بيدؼ تحديد طبيعة كأصكؿ الظكاىر التي تخضع لممبلحظة ك 

نما ىك أسمكب في التحميؿ  ،ا يجد في طمب الحقيقة العظمى النيائيةألنو ليس بحثن  ؛صكغ القكانيف كا 
  .ادقيقن  اإلى قضايا مصاغة صكغن  يسمح لمعالـ بالكصكؿ

البحث أك النظر أك  ( في المغة اإلنجميزية، كتعني: (Methodأما المنيج، فيك ترجمة لكممة   
 (.11) كالمعنى االشتقاقي ليا يدؿ عمى الطريقة أك المنيج الذم يؤدم إلى الغرض المطمكب، المعرفة

 جعمنا لكؿ كاحدة أمة لجعمكـ اهلل شاء كلك" :لىتعا قكلو في الكريـ القرآف في كممة منيج كردت كقد 
 (. 84" )المائدة، كمنياجا شرعة منكـ
مشتؽ مف الفعؿ نيج بمعنى طرؽ،  كسمكؾ. كىك  ،طريؽ يعنيمصدر  (method)ة المنيج لغك   

 ،بمعنى أبانو كأكضحو ؛كنيجى الطريؽ .الطريؽ الكاضح المنيج: يعنيكبذلؾ  .اتبع أك سمؾ، أك
المنيج ىك الطريؽ الكاضح المستقيـ كخبلصة القكؿ: إف  ،ةسمكو بكضكح كاستبانكنيجو بمعنى 

                                                             
10)) http://www.ghamid.net              
    114ص  ، مرجع سابؽ،مجمد ( ،  15) ابف منظكر : لساف العرب( (11

http://www.ghamid.net/vb/showthread.php?t=12932
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كما يعني كيفية أك ، اليدؼ المنشكد الغرض المطمكب أك تحقيؽ لمكصكؿ إلى ؛كالبيف كالمستمر
 .(12) ا لبعض المبادئ بصكرة مرتبة كمنسقة كمنظمةكفقن  ،طريقة فعؿ أك تعمـ شيء معيف

الصحيح لسمسمة مف األفكار العديدة،  حديث "المنيج" بأنو: "فف التنظيـكيحدد أصحاب المنطؽ ال  
ما مف أجؿ البرىنة عمييا لآلخريف حيف  إما مف أجؿ الكشؼ عف الحقيقة حيف نككف بيا جاىميف، كا 

 (.13) نككف بيا عارفيف"
اصطالًحا البحثالعممي "؛ البحث العممي"تعريفات  : لعمو مف الصعكبة بمكاف حصر كؿمنيج

 مداخؿ اختمفتكما  الغاية منو،أىدافو ك ك  لمجاؿ البحث اتبعن ؛ حيث تعددت تمؾ التعريفات كتنكعت
كحسب  ة التخصص،نظر إليو مف زاكيي افكؿ مني ،القائميف بيا كتباينت اتجاىات ذه التعريفات،ى

تقديـ ، كبالتالي ليس مف السيؿ الكقكؼ عمى ىذه التعريفات، أك أك قناعتو العممية الباحث ميكؿ
ف كانت معظـ تمؾ التعريفات تمتقي حكؿ التأكيد عمى  تعريؼ جامع مانع لمنيج البحث العممي، كا 

، تحكـ التفكير، كتكجو البحث نحك ا لقكاعد عممية دقيقةكفقن  ؛مشكمة ما بقصد حميا ظاىرة أك دراسة
 كفحكاىا كمغزاىا، ةالبحكث العممي في معنى ا مف الكحدةنكعن  تمؾ التعريفات يعطينتائج معينة؛ مما 

   .اختبلؼ حياديتياك  تعدد مذاىبيا الفكرية، رغـ
"الطريؽ المؤدم إلى الكشؼ عف الحقائؽ في العمـك بكاسطة طائفة مف  :البحث العممي بأنوكيعرؼ  

القكاعد العامة، تييمف عمى سير العقؿ كتحديد عممياتو؛ حتى يصؿ إلى نتيجة معمكمة أسبابيا، كما 
 (. 14) كؿ كذلؾ بطريقة محايدة غير متحيزة لممشكمةيناسبيا مف حم

ا بأن   المنظـ الدقيؽ اليادؼ لمكشؼ عف حقائؽ األشياء  "التحرم كاالستقصاء و:كيعرؼ أيضن
 .(15) كذلؾ مف أجؿ تطكير الكاقع المممكس ليا فعبل أك تعديمو ؛كعبلقاتيا ببعضيا البعض

بكاسطة طائفة مف القكاعد  ،الحقيقة في العمـك أنو: "الطريؽ المؤدم إلى الكشؼ عفكما يعرؼ ب   
مجمكعة "، أك أنو: حتى يصؿ إلى نتيجة معمكمة ؛العامة التي تييمف عمى سير العقؿ كتحدد عممياتو

مف أجؿ التكصؿ  ،ا لعميمة المعرفة التي سيقبؿ عمييااإلجراءات الذىنية التي يتمثميا الباحث مقدمن 
  (16)     إلى حقيقة المادة التي يستيدفيا

                                                             
      http://epsbatna.hooxs.com، املوقع: مناىج البحث العلمي ((12
القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية،  : أساسيات في تقنيات كمناىج البحث، جامعة محمد األكؿ، كمية العمـك(2011) كزيف العابديف حمزاكم، لؤم عبد الفتاح( (13

  .54كجدة، المغرب، السنة الجامعية، ص:
 .12 ص  .لمجامعات النشر دار ،القاىرة ،ةه يكالتربك  ةه يالنفس العمـك يف البحث مناىج(: 2010) عبلـ رجاء أبك( (14
   .9ص  ،دار زمـز لمطباعة ،عماف ،البحث العممي كفنية الكتابة العممية فيو (:2011( حمدأكخالد  ،عزت محمكد فارس( (15
  http://epsbatna.hooxs.com  c مناىج البحث العممي ((16
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إما مف أجؿ  ،: "فف التنظيـ الصحيح لسمسمة مف األفكار العديدةبأنو مكف تعريؼ البحث العممييك   
ما مف أجؿ البرىنة عمييا لآلخريف حيف نككف عارفيف ك  ،الكشؼ عف الحقيقة حيف نككف جاىميف بيا ا 

   .بيا
ف تككف الطريقة أال بد فالبحث العممي ىك عبارة عف جيد منظـ عممي ككاقعي كخبلصة القكؿ   

  التبعة فيو عممية ممنيجة كمكضكعية مف البداية الى النياية.
أف األمـ أدركت أف عظمتيا كتفكقيا ترجع إلى قدرات أبنائيا  مفأىميتو البحثالعممييستمد ك   

 كمع أف البحكث تحتاج إلى كسائؿ كثيرة معقدة كتغطي أكثر مف مجاؿ ،العممية كالفكرية كالسمككية
إال أف الدكؿ المدركة لقيمة البحث العممي ترفض أم تقصير نحكه؛  ،عممي كتتطمب األمكاؿ الطائمة

 ألنيا تعتبر البحكث العممية دعائـ أساسية لنمكىا كتطكرىا.
 ال غرك إف تعددت أىمية البحث العممي كتنكعت، كيمكف بمكرتيا كتجميعيا عمى النحك اآلتي:      كىنا 

 األداة األكثر نجاعة إلنتاج المعارؼ البلزمة ليس لتطكير اقتصاد  البحث العممي غدا
ا لتطكير أكجو حياة المجتمعات المعاصرة.   نما أيضن  المعمكمات، كاقتصاد المعرفة فحسب، كا 

 كاإلنسانية، كاالجتماعية الكتشاؼ الظكاىر الطبيعية  يفالباحثك  العمماء يفتح آفاقان كاسعة أماـ
غير المستغمة، كعف الفرص المتاحة لتطكير أنشطة المجتمع كتطكير كالبحث عف اإلمكانات 

 نظمو كتنظيماتو. 
 كالتخطيط لممستقبؿ لدفع عمميات التنمية المستديمة المجتمعات المعاصرةكسيمة  أمسى ،

  .، اعتمادنا عمى البحث كمبدأ لحؿ المشكبلتكتفادم األخطاء
   تقميص شعكبيا، كتكفير مقكمات التنمية، ك يعطي أمبلن لدكؿ العالـ الثالث لتفجير طاقات

 .صناعيةالفجكة بينيا كالدكؿ ال
  ،أصبح ضركرة لمؤسسات المجتمع أينا كانت طبيعتيا كأنشطتيا؛ لتطكير نظميا كتنظيماتيا

 كتجديد مجاالت عمميا، كفتح آفاؽ نمكىا.
 الكقتك  التكمفة مكف مف اختصاري ونكك  ي؛كقت قياس ييساعد عمى رقى األمـ كتقدميا ف 

 .طرؽالكالكصكؿ إلى النتائج مف أقصر  كالجيد،
 منيا  االقتصادية بلت المجتمع الحالية كالمستقبميةيفيد البحث العممي في التغمب عمى مشك

 ، كسكاىا كثير.األمراض كاألكبئةك  ،كالصحية كالتربكية كالسياسية اسيةيكاالجتماعية كالس
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 ف الظكاىر كاألماكف اليامة كالشخصيات كع ،يفيد في تصحيح بعض المعمكمات عف الككف
تعميمات كيفيد في تفسير الظكاىر الطبيعية كالتنبؤ بيا عف طريؽ الكصكؿ إلى  ،كغيرىا

 (. 17كقكانيف عامة كمية )
  كبالتالي تطكيرىا لمكصكؿ إلى ، اا دقيقن ا عممين القديمة كتحقيقيا تحقيقن  المعارؼ إحياءيعمؿ عمى

 ةكرؤي ،فيـ جديد لمماضي في سبيؿ انطبلقة جديدة لمحاضر فم حتيي ؛ ممااكتشافات جديدة
 (. 18) استشرافية لممستقبؿ

   كاإلبداع،لبلبتكار  كأداة ي كاكتساب الميارات الحياتية كالعممية،متعميـ الذاتليعد كسيمة 
  ككيفية تصحيحيا. األخطاء  عف لكشؼكا
  التي المجتمع بالمعمكمات كيثرم ،نشر الكعي فيما بينيـ كائد عديدة تتمثؿ فيقدـ لمناس في 

 الحقائؽ ضعك  يةكيفـ، ك األم ، كمكاكبة السباؽ الحضارم بيفأساليب حياتو تطكيرتمكنو مف 
 استخداميا عنده عادة.في اكتساب الميارات التي يجعؿ  يدهكيف، القكاعد مكضع التنفيذك 

ددت العمـك التي تستخدميا، اختمفت مناىج البحث العممي، كتع فميما يالعمـمالبحثأىـدافأما   
كتنكعت مياديف تطبيقيا، كتباينت أىداؼ الباحثيف منيا، فإنيا تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ العامة 

 اآلتية:
 المؤثرة فييا كالقكل العكامؿكرصد  الظاىرة مكضكع البحث ، كيقصد بو: كصؼالفيـ 

 يعة التي تحكميا. في ضكء فيـ قكانيف الطب فيـ العبلقات بيف المتغيراتك  كتفسيرىا،
 طريؽ كضع عف ،كالمترابطة المتشابية كاألحداث لمظكاىر العامة العممية القكانيف اكتشاؼ 

جراء ،كتحميميا كتصنيفيا كالظكاىر األحداث كرصد مبلحظةك  المختمفة، العممية الفرضيات  كا 
 هذى تفسر كشاممة عامة مكضكعية عممية قكانيف إلى لمكصكؿ ؛العممي التجريب عمميات
 .كاألحداث الكقائع

 الطبيعية كغير الطبيعية كالظكاىر األحداث سير التكقع أك االستشراؼ: كيقصد بو: تكقع ،
 ،التي تحكـ تمؾ الظاىرة المكتشفة العممية القكانيفبناءن عمى المعمكمات السابقة، كعمى 
 التخميف ىنا كقعتبال يقصد كال .ذلؾ لمكاجية البلزمة كالتحقؽ مف ذلؾ تجريبينا، كأخذ الحيطة

نماك  المستقبؿ، بمعرفة التكيف أك  سارت إذا في المستقبؿ، يحدث قد ما تكقع عمى القدرة ا 
 الطبيعية العمـك يتككف أكثر دقة ف العممية اتكقعالت بأف التذكير مع معيننا، سيرنا الظركؼ

  االجتماعية. العمـك في منيا
                                                             

 .19( محمد مسعد ياقكت، مرجع سابؽ ص (17
 . 58(: مناىج البحث العممي، القاىرة، األنجمك المصرية، ص 200) سف شحاتو( ح(18
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 في تكجيو مسار الظكاىر لصالح  كالتدخؿ السيطرة عمى الظكاىر كيعنى بو: ،الضبط كالتحكـ
 ،، عف طريؽ السيطرة عمى العكامؿ التي تؤثر فيياظكاىر غير مرغكب فييا يـحجكت البشر،

  أك تنحيتيا كالحد منيا.
  نتاج المعرفة في إيجاد حمكؿ لممشكبلت المختمفة التي تكاجو المجتمع في حاضره كغده، كا 

 (. 19جتماعية كالسياسة كالتقنية )المجاالت الطبيعية كاالقتصادية كاال
ة:النوعيالعمميةالكميةوثوالبحأنواعثانًيا:

 عمى النحك اآلتي: ةالنكعيالعممية الكمية ك  ثك لبحاتصنؼ   
 :إلىمنياميدفتبًعاليةعممتصنيفالبحوثال1
ثراء المعرفة العممي يساسألالبحث ا :البحوثاألساسيةأ ة بكؿ ما ىك ىك البحث المكجو نحك نمك كا 

أك اكتشاؼ حقكؿ عممية جديدة، دكف  ،كقكانيف كنظريات كمبادئجديد مف حقائؽ كمفاىيـ كتعميمات 
 . أك مستقببلن  اك االستفادة منيا حاضرن أالنظر إلى تطبيقاتيا العممية 

بيدؼ تفسيرىا ككشؼ  ؛الكاقعية تعتمد ىذه البحكث عمى عمميات التحميؿ المنظـ كالدقيؽ لمظكاىرك   
كاألسباب الكامنة كراء حدكثيا، كىذه التفسيرات الدقيقة تقكد إلى استخبلص  ،العبلقات بيف عناصرىا

كتعميمات تعد مدخبلن إلى بناء نظريات عممية، مستخدمة في ذلؾ خطكات الطريقة العممية  مبادئ
 بشكؿ دقيؽ.

ييا أعمى مستكيات كعادة يتـ إجراء مثؿ ىذه البحكث في مختبرات أك كرش أك مكاقؼ يتمثؿ ف  
ف ألذلؾ يؤخذ عمييا ك ، البحثك العكامؿ ذات الصمة بالظاىرة قيد أ ،الضبط التجريبي لممتغيرات

ألف المبالغة في ضبط  انظرن  ؛يبشكؿ مباشر عمى الكاقع العمم انتائجيا قد يصعب تطبيقيا أحيانن 
 .يقع الحقيقاالمكاقؼ يجعميا غير ممثمة لمك 

ىي بحكث عممية يتـ إجراؤىا بمكجب معايير : ((Science for society البحوثالتطبيقيةب
كالنظريات العممية كتقكيـ مدل نجاحيا في حؿ  المبادئمنيج البحث العممي ىدفيا تطبيؽ 

كما أنيا تيدؼ إلى تعميـ النتائج التي يتـ استخبلصيا مف عينة معينة عمى  ،التربكيةالمشكبلت 
 عينات أخرل أكبر كأشمؿ.

 معامؿ الكمبيكتر بالمدارس...ك ، البحثبشكؿ عاـ )حجرات  يإجراؤىا عادة في الكاقع الميدانكيتـ   
 لخ(.إ

                                                             
 .  16لعممي، صنعاء، المتفكؽ لمطباعة كالنشر، ص (: مناىج البحث ا2011راجع: أحمد عمي الحاج ) ((19
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ىي : ك نحك العمؿ( المكجيةالبحكث  - بحكث الفعؿ - االدائية –)المكقفية  البحوثاإلجرائية ج
ينصب اىتماميا عمى معالجة مشكمة محددة مرتبطة بمكقؼ  ،بحكث ذات طبيعة عممية تطبيقية

كظيفي محدد )يخص المعمـ، أسمكب إدارة مدرسة معينة...(، كمف ثـ فيي ال تيدؼ إلى تعميـ 
فيي ال تتطمب نفس القدر مف  ،بخطكات المنيج العممي كشركطو انتائجيا، كما أنيا ال تمتـز حرفين 

 .(20) ةيتتطمبو البحكث التطبيق الذمالضبط 
 ،أك المدير...( ،البحث العممي التربكم )المعمـ ف يقـك بيا أفراد غير متخصصيف في ميدافأكيمكف  

 شتراؾ مع الباحثيف المتخصصيف.الأك يقـك بيا ىؤالء بالتعاكف كا
 التربكيةالمعمميف باألساليب المكضكعية لحؿ المشكبلت ك  الباحثيف كترجع أىميتيا إلى ككنيا تزكد  

ة فقط في اتخاذ القرارات بشأف عمى الخبرة الشخصي ـ، بدالن مف اعتمادىميـعم في التي تكاجييـ
 حميا.

:مزمن/المنيجالمتبعلوفًقاةعمميتصنيفالبحوثال2
 تصنؼ البحكث العممية كفقنا لممنيج المتبع كما يأتي:    

 

عممية مكضكعية منظمة تيدؼ إلى دراسة األحداث كالكقائع الماضية ذات  يى :البحوثالتاريخيةأ
بلؿ جمع المعمكمات كالحقائؽ التي تتصؿ بيا كتحميميا كنقدىا ، مف خالتربكمالصمة بالمجاؿ 

في  يستخبلص العكامؿ كالتفسيرات التي تساعد في فيـ حدكد امتداد الماضابيدؼ  ؛كتفسيرىا
 الحاضر، كاالستفادة منيا في التنبؤ بالمستقبؿ كتكجيو.

                                                             
  https://www.bts-academy.comالمكقع: ( (20

  

المنيجالمتبع/تصنيفالبحثالتربويفيالزمن

 البحكث التجريبية

 م اختبار فعاليتها ثتهتم بتقديم توصيات حول أساليب جديدة  

 .يمكن استخدامها في تحسين العملية التعليمية مستقبلا    

 المنيج التجريبي

 البحكث الكصفية

تهتم بالبحث فً 
 الحاضر وتستخدم

 المنيج الكصفي

 البحكث التاريخية

تهتم بالبحث فً 
 الماضى وتستخدم

 المنيج التاريخي

https://www.bts-academy.com/
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 الوصفيةب البحوث ا ىي قائمة في حكؿ الظكاىر التعميمية كم يعممية البحث كالتقص ىي:
بيدؼ اكتشاؼ العبلقات بيف  ؛، كتشخيصيا، كتحميميا، كتفسيرىاادقيقن  االحاضر، ككصفيا كصفن 

عناصرىا أك بينيا كبيف الظكاىر التعميمية األخرل، كالتكصؿ مف خبلؿ ذؾ إلى تعميمات ذات معنى 
 بالنسبة ليا.

 أىميا:أىدافالبحثالوصفي:
  كالمشكبلت التربكية كتفسيرىا مف خبلؿ تحميميا إلى رصد ككصؼ الكضع الراىف لمظكاىر

 عناصرىا كمككناتيا كالكشؼ عف العبلقات التي تربطيا ببعضيا.
 .تحديد الظركؼ كالعبلقات التي تكجد بيف ىذه الظكاىر 
  .مسح كتقكيـ الممارسات التربكية الشائعة 
  ئقيا في النمك كالتطكر.تجاىات السائدة عند األفراد كالجماعات كطراالتعرؼ المعتقدات كا 
 كما يحتمؿ أف يؤكؿ إليو أمر الظكاىر أك المشكبلت التربكية في المستقبؿ  ،استخبلص تنبؤات

 كالتدابير التي تتخذ بشأنو.
 .تعد بمثابة دراسات استطبلعية تميد لمبحكث التجريبية 

 تصنؼ البحكث الكصفية كما يأتي:أنواعالبحوثالوصفية:

( مف الحاالت ا)نسبين  اكبيرن  اف يتناكؿ عددن أيستخدـ ىذا النكع عندما يريد الباحث  :البحوثالمسحيةأ
بقصد تشخيص  ؛لخ( المتعمقة بظاىرة محددةإكتب... - كظائؼ – فك متعمم – فك معمم - )مدارس

، كقد يقـك بيا اأكضاعيا أك جكانب معينة مف ىذه األكضاع، كىي مف أكثر المناىج الكصفية شيكعن 
جمكعة خبراء أك مؤسسة، كيستعاف فييا بأدكات جمع البيانات المختمفة: المبلحظات، باحث أك م

 لخ.إالستبانات...كا المقاببلت،ك 

 أنواعالبحوثالوصفية

 البحكث النمائية  

الدراسات
 المستعرضة

الدراسات 
 الطكلية

 بحكث العبلقات

دراسة 
 الحالة

الدراسات  
السببٌة 
 المقارنة

الدراسات 
 االرتباطية

 البحكث المسحية

المسح 
 االجتماعى

مسح الرأل 
 العاـ

تحميؿ 
 المحتكل

تحميؿ 
 العمؿ

المسح 
 التعميمي
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أبرزىا:أىميةالبحوثالمسحية:
  .تكفر معمكمات منظمة عف الكثير مف الظكاىر التربكية تؤدل إلى فيميا كمعرفة عناصرىا 
 آثارىا كمقترحات أك تكصيات لحميا. تسيـ في دراسة المشكبلت التربكية كمعرفة 
 .يستفاد منيا في التخطيط لمعممية التعميمية بشكؿ عاـ 
 التربكيةالعاـ كاتجاىاتو نحك الكثير مف القضايا  ممعرفة الرأ. 

 تصنؼ البحكث المسحية إلى:أنواعالبحوثالمسحية:
بالميداف التربكم عمى : ييتـ بدراسة المشكبلت كالظكاىر كالقضايا المتعمقة المسحالتعميمي (1

 :يتآلالنحك ا
 ستراتيجيات المستخدمة في التعميـ.المسح أىداؼ التعميـ كالكسائؿ كاألساليب كا 
 .مسح السياسات كاألنظمة التعميمية 
 .مسح المشكبلت التربكية كاإلدارية 
 عدادىـ كمشكبلتيـ.أيـ ك اتمسح المعمميف مف حيث مؤىبلتيـ كاتجاىاتيـ كتخصص 
 عدادىـ كتحصيميـ ك مسح المتعممي شكبلتيـ مف مف حيث خصائصيـ كقدراتيـ كاتجاىاتيـ كا 

 التعميمية.
 .مسح برامج العممية التعميمية 
 ات المدرسية.ز كالتجيي يمسح المبان 
الكظيفية لمعامميف في المجاؿ التعميمي بكجو تيتـ بدراسة كتحميؿ المياـبحوثتحميلالعمل: (2

، اإلدارمالمكظفيف...( ككضعيـ كعبلقاتيـ في التنظيـ  عاـ )مثؿ المعمـ، المكجو، المدير،
كتقكيـ ظركؼ عمميـ كطبيعة التسييبلت المتاحة ليـ، كمرتباتيـ كبرامج تطكيرىـ كتدريبيـ، 

 كما لدييـ مف معارؼ كميارات كاتجاىات كسمات سمككية.
  تحميلالمحتوى: (3
 ا،ككيفين  اة الدراسية ككصفيا كمين كليس غاية في حد ذاتو، يتناكؿ الماد يىك أداة كأسمكب بحث  

ككؿ ىذا يجرل كفؽ خطة بحثية تتضمف معايير كأىداؼ  ،كيصؼ الشكؿ الظاىر كالصريح ليا
يمكف تحقيقيا، فيك يتناكؿ تحميؿ محتكل الكثائؽ المرتبطة بمجاؿ التربية بشكؿ عاـ مثؿ: الكتب 

 في اآلتي:  فوص أىداالدراسية كالسجبلت كالمكائح كالتقارير اإلدارية، كتمخ
 .تقكيـ محتكل برامج كمناىج إعداد المعمميف كالمتعمميف كاإلدارييف في ضكء معايير محددة 
 .تحديد الخمفية الفكرية التي تـ االستناد عمييا عند بناء تمؾ المناىج أك البرامج 
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 عرفة أك الكثائؽ كالنشرات اإلدارية لم ،لتقكيميـ تبلميذتحميؿ الكثائؽ كالسجبلت الخاصة بال
كاتجاىات العامميف بالقطاع  ،كمدل تأثيرىا عمى سير العمؿ ،كاليدؼ منيا ،الخمفية الفكرية ليا

 التربكم.
  ييتـ بمعرفة آراء الشعب أك الجماعات كأفكارىا كاتجاىاتيا حكؿ مكضكع  العاـ: ممسح الرأ

ميمة أك تصميـ سياسات س ،معيف في كقت معيف، كذلؾ بيدؼ التكصؿ إلى قرارات مناسبة
يمثمكف بدقة  تىح ؛ف يختار المفحكصيف بعنايةأمية التعميمية، كيجب عمى الباحث تخص العم

 كجيات نظر مجتمع البحث.
العام:مسحالرأي (4
االجتماع (5 ظاىرة العنكسة كاألمية  :يستخدـ لدراسة المشكبلت االجتماعية مثؿ :يالمسح

كىذه البحكث تفيد في الدراسات بقصد تشخيصيا ككضع العبلجات المناسبة بيا،  ؛كالطبلؽ
البينية التي تدرس ظاىرة مف جميع أبعادىا، مثؿ: المشكبلت االجتماعية كارتباطيا بمخرجات 

لخ، كيتجمى ذلؾ في البحكث إأك ارتباطيا بأفكار المعمميف كاتجاىاتيـ... ،يالتعميـ الحككم
 الكيفية في المجاؿ التربكم.

  بحوثالعالقات:ب
بقصد الكشؼ عف االرتباطات الداخمية  ؛ع معمكمات عف ظكاىر معينة كتحميمياتيدؼ إلى جمك   

 : (21) ىي أنكاع 3خرل، كتتفرع بحكث العبلقات إلى ألالظكاىر كالظكاىر ا هكالخارجية بيف ىذ
يتـ ببحث العبلقة بيف متغيريف أك أكثر مف حيث كجكدىا مف عدميا، ت :الدراساتاالرتباطية (1

 ،(1-0( أـ سالبة )تقع بيف 1+ 0العبلقة ىؿ ىي مكجبة )تقع بيف  كالكشؼ عف طبيعة ىذه
  .يكيعبر عف درجتيا أك مقدارىا بمعامؿ االرتباط اإلحصائ

تبحث في ماىية الظكاىر كأسباب حدكثيا )كيؼ تحدث الظكاىر؟ الدراساتالسببيةالمقارنة:(2
مكعتيف أك أكثر حكؿ ظاىرة ما كلماذا؟(، كذلؾ مف خبلؿ مقارنة أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف مج

الكتشاؼ العكامؿ التي تصاحب حدكث تمؾ الظاىرة، مع مراعاة التقارب بيف المجمكعات في األمكر 
لخ(إ ، السف...يالتي يمكف أف تؤثر في النتائج )الصؼ الدراس

ثـ يتخذ ف المنيج في الدراسات السببية المقارنة يمكف أف يبدأ بنتيجة أك أثر أالجدير بالذكر ك   
في التحصيؿ بيف الطمبة  ااإلجراءات البلزمة لتفسير النتيجة أك األثر، مثاؿ: يبلحظ اف ىناؾ فركقن 

                                                             
لجديدة، الدار البيضاء، : منيج البحث العممي في عمـك التربية كالعمـك اإلنسانية، منشكرات عالـ التربية، مطبعة النجاح ا(2012) عبد الكريـ غريب( راجع: (21

 .31ص المغرب، 

  



 
 

19 
 

 2019 /محمد علي الحاجأحمد  .د أ. انبحىث اننىعية )انكيفية(  

منخفض، فيبدأ  معاؿو كالطمبة الذيف ينحدركف مف أسر ذات مستكل اقتصاد مذك مستكل اقتصاد
مميف؟(، مف ىذه النتيجة لمبحث عف األسباب )كيؼ يؤثر المستكل االقتصادم في تحصيؿ المتع

كاألخرل ذك  ،ذك المستكل االقتصادم المنخفض تبلميذفيختار مجمكعتيف مف الطمبة أحدىما تضـ ال
 .البحثعمييـ  مالمستكل المرتفع ليجر 

 :في اآلتي سات االرتباطيةاكبذلؾ تختمؼ الدراسات السببية المقارنة عف الدر 
 بينما الثانية تبحث في نكع  ،البحث عف أسباب الظكاىر الدراسات السببية المقارنة تحاكؿ

أك نتيجة  ا،العبلقة أك التبلـز بيف المتغيرات، كالتبلـز ال يعنى أف يككف أحد المتغيريف سببن 
 لؤلخر.

  مستقبلن عمى مستكل مجمكعتيف أك أكثر، أما الدراسات االرتباطية اتتضمف األكلى متغيرن، 
العبلقة بيف الذكاء كالتحصيؿ( تتضمف أكثر مف متغير مستقؿ عمى مستكل كاحد )فمثبلن: ف

 ككبلىما عمى مستكل مجمكعة كاحدة مف المفحكصيف. ،يففكبلن مف التحصيؿ كالذكاء متغير 
األكلى ال يتحكـ فييا ف مف حيث إ كما تختمؼ الدراسات السببية المقارنة عف الدراسات التجريبية  

أنو ال يخضع المجمكعات لمضبط نو مكجكد فعبلن في الكاقع، كما كك  ؛الباحث بالمتغير المستقؿ
نما يتـ دراسة الظكاىر في المكاقؼ الطبيعية غير المصطنعة ،التجريبي التي  أما الثانية فيي ،كا 

ف تخضع التجربة لمضبط أكالبد  ،لمعرفة أثره عمى المتغير التابع ؛التحكـ في المتغير المستقؿ يجب
 التجريبي.

الحالة:(3 فية التي تزكد الباحث بالبيانات الكمية كالكيفية عف ىي إحدل الدراسات الكصدراسة
مؤسسة معينة  ـمجمكعة مف األفراد أ ـأ اكانت فردن أسكاء  ،جميع الجكانب التي تتعمؽ بحالة ما

كمعرفة العكامؿ التي شكمتيا كالعبلقات بيف تمؾ لتككيف بركفايؿ شامؿ كمتكامؿ عف ىذه الحالة، 
 لكصكؿ إلى تعميمات تنطبؽ عمى الحاالت أخرل مشابيو.العكامؿ، كاالستفادة مف ذلؾ في ا

 بحث الحالة تتبع جذكر المشكمة كالتعرؼ عمى ظركؼ حدكثيا كتكراراتيا، كتقـك دراسةكيقتضي   
أف الظكاىر أك الحاالت ىي نتاج تداخؿ الكثير مف العكامؿ التي تشكؿ المكقؼ  الحالة عمى أساس

ألنو يشكؿ  ؛حد أك عنصر مف العناصر التي شكمت الظاىرةالكمى لذلؾ فبل قيمة لدراسة عامؿ كا
كعمى الرغـ مف  ،كـ الحقيقة لذلؾ اىتمت دراسة الحالة بالمكقؼ الكمى كعبلقة الكؿ بالجزء اجزءن 
.البحثف الباحث قد يركز االنتباه عمى جانب معيف مف الظاىرة أك الحالة مكضكع إف ،ذلؾ
عية(:البحوثالنمائية)التطورية،التتب.ج
ىي بحكث تيدؼ إلى دراسة سير التطكرات كالتغيرات الحادثة لمظاىرة مكضكع البحث في مكقؼ  

أك جانب معيف عبر مرحمة زمنية محددة، كالكشؼ عف العكامؿ كاألسباب الكامنة كراء ذلؾ التغير 
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البحكث النمائية كتنقسـ  ،كليذا تعد ىذه البحكث مناسبة جدان لدراسة تطكر النمك البشرل ،أك التطكر
 إلى:
ىي البحكث التي تيتـ بجمع البيانات عف تطكر نمك أفراد عينة أك ك :لدراساتالطوليةالتتبعيةا 1

 ظاىرة ما في كؿ مرحمة مف المراحؿ التي مر بيا عبر فترة زمنية محددة.
   ف الدراسات الطكلية:أيتضح و

 .تتطمب عينة صغيرة الحجـ 
 د تككف شيكر أك سنة أك عدة سنكات.تستغرؽ فترة زمنية طكيمة ق 
  البحثإمكانية تسرب أفراد العينة أثناء. 
 مما يؤثر  ؛قد تؤثر إجراءات البحث المتكررة في سمكؾ المفحكصيف كاتجاىاتيـ المراد دراستيا

 عمى صدؽ النتائج.
 لمتغيرات  انظرن  ي؛تكاجو ىذه البحكث مشكبلت عديدة عند إجرائيا في المجاؿ المدرس

، كطرائؽ المعمميف، كظركؼ التبلميذرة التي تحدث لمعممية التعميمية مف حيث تغير المستم
 لخ.إالتدريس، كالمناىج كاإلدارة ...

ىي بحكث تيتـ بدراسة عينة مككنة مف فئات عمرية متنكعة لمكشؼ عما :الدراساتالمستعرضة2
 حدث عمييا مف نمك في جانب معيف نتيجة عامؿ الزمف.

يحدث في تعمـ الرياضيات في المرحمة االبتدائية، فإنو يمكف  مد الباحث قياس النمك الذمثاؿ: إذا أرا
أف يأخذ عينة مف كؿ صؼ ثـ يقيس قدرات التبلميذ الرياضية بكؿ صؼ، كبالمقارنة بيف ىذه 

  .القدرات عبر الصفكؼ المختمفة يمكف تحديد النمك في الرياضيات
ات قميمة تقيس متغير ، ك مدة زمنية أقؿ مف الدراسات الطكلية تستغرؽ المستعرضة:كلذلؾ فالدراسات  

لتعدد خصائص  ؛بالغ التعقيد ااختيار عينة ىذه البحكث يعد أمرن ، كما أف لعدد كبير مف المفحكصيف
.مت في ذلؾ النمكيسأكتعدد العكامؿ التي تعرضكا ليا ك  ،األفراد في كؿ مرحمة

 :البحوثالتجريبية3
بحث يقـك عمى التجربة العممية لمكشؼ عف العبلقة السببية بيف  :بأنو ريبيعرؼ البحث التجي  

 اكذلؾ في ضكء ضبط كؿ العكامؿ المؤثرة بمتغيرات المكقؼ أك الظاىرة المبحكثة ضبطن  ،المتغيرات
 ،كيغيره بالزيادة أك النقصاف ،ستثناء متغير أك عامؿ كاحد يتحكـ فيو الباحثاب ا،مقصكدن  امقننن 
لغرض قياس تأثيره في الظاىرة المبحكثة )المتغير أك المتغيرات  ؛و )المتغير المستقؿ(يطمؽ عميك 

(.التابعة
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 مف أىميا:خصائصالبحثالتجريبي:
 يتطمب مقارنة مجمكعتيف أك أكثر في ظركؼ معينة. 
تحقيؽ التكافؤ بيف أفراد كؿ مجمكعة مف مجمكعات البحث في جميع المتغيرات التي يمكف أف  

 ستثناء المتغير المستقؿ.افي المتغير التابع بتؤثر 
تكفير أقصى ضبط ممكف لممتغيرات الخارجية كالداخمية المؤثرة في المكقؼ التجريبي كأفراده  

 بيف المجمكعتيف.
 القياس الكمي لممتغير التابع. 
 في معالجة البيانات مما يكفر فرصة لتعميـ النتائج التي يتـ يستداللالستخداـ اإلحصاء اا 

 التكصؿ إلييا.
إمكانية تكرار المكقؼ التجريبي في ظركؼ مختمفة أك تحت نفس الظركؼ، كىذا ييسر رؤية  

 المبلحظات ثانية.
تتسـ نتائج البحث التجريبي بصفة الثبات كاالبتعاد عف العشكائية أك الكقتية، حيث يمكف تكرار  

 .االنتائج تقريبن  إجراؤه بكاسطة أفراد أخريف تحت نفس الظركؼ، كالكصكؿ إلى نفس
ألنيا تبنى عمى أساس البيانات التي تـ  ؛تبتعد نتائج البحث التجريبي عف اآلراء الشخصية 

 .(22) التكصؿ إلييا فعبلن عف طريؽ المبلحظة كالتجربة كالقياس
 كما في الشكؿ اآلتي: متغيرات البحث التجريبيتصنؼ متغيراتالبحثالتجريبي:

      

 ىك المتغير الرئيس التي يتحكـ فيو الباحث بالزيادة أك النقصاف التجريبي:  المتغير المستقؿ أك
 أك العزؿ... لمعرفة تأثيره عمى متغير أخر يسمى بالمتغير التابع.

 .المتغير التابع: ىك ما يحصؿ فيو التأثير أك التغير نتيجة المتغير المستقؿ 
 :كىي: المتغيرات الكسيطة 

                                                             
  http://www.sagepub.comالمكقع: ( (22

   

 متغيرات البحث التجريبي

 المتغيرتالوسيطة

 متغيراتمتصمةبأفرادالعينة المتغيراتالخارجية

 المتغيرالمستقل المتغيرالتابع

http://www.sagepub.com/
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 مالمستكل الثقافي كاالقتصادك الجنس،  :بحث: مثؿمتغيرات تتصؿ بأفراد عينة ال 
 .لخإ الميكؿ كاالتجاىات...ك التحصيؿ، ك مستكل الذكاء، ك العمر، ك ، يكاالجتماع

 :المتغيرات الخارجية المرتبطة باإلجراءات التجريبية 
 العكامؿ الفيزيقية كما إذا كانت مكحدة بيف المجمكعتيف. -
 ف المجمكعتيف.الكقت الذم يستغؿ كدرجة تكحيده بيف بي -
 التسرب الذم يمكف أف يحدث بيف أفراد العينة. -
 مدة التجربة كما ينجـ عنيا مف تغير في مستكل النضج لدل أفراد العينة. -
يـ مف ىؤالء كاستفادت ،اختبلط أفراد المجمكعة الضابطة بأفراد المجمكعة التجريبية -

 ف تؤثر في المتغير التابع.باكتساب خبرات يمكف أ
 :ما يأتييماتالتجريبيةمنالتصمو
 :مكالبعد يتصميـ المجمكعة الكاحدة ذات االختباريف القبم -1
 كيبينو الشكؿ اآلتي:   
 

 

 :مكالبعد يتصميـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ذات القياس القبم -2
 كيكضحو الشكؿ اآلتي:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اختبار العينة

 قبمي

 متغير

 مستقؿ

 اختبار

 بعدم

الفرق بٌن 

 القبلً

 والبعدي

الداللة 
 اإلحصائية
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  http://sfd.sfd-yemen.orgالمكقع: راجع المصدر: 

 تتجمى ىذه العبلقة في اآلتي::العالقةبينالبحثالتاريخيوالوصفيوالتجريبي
  البحث الكصفي يرصد كييشخص مشكبلت ككاقع النظاـ التعميمي بأنظمتو الفرعية كمجاالتو

انيف كلكائح كضعت في تجاىات أك قك االمختمفة، كقد تككف المشكبلت الحالية مرتبطة ب
كمف ثـ قد يمجأ البحث الكصفي إلى نتائج البحث  ،كيمتد أثارىا في الحاضر ،يالماض

 التاريخي.
  البحث الكصفي أرضية لمبحث التجريبي، فعندما يرصد البحث الكصفي مشكمة مثؿ:  يعد

يحاكؿ ك ، لخإ مادة دراسية ما مثبلن... يأك برنامج إعداد معمم ،أك كتاب ،سكء محتكل كحدة
ثـ يختبر  ،أك تطكير منيج أك برنامج ،البحث التجريبي معالجة المشكمة باقتراح كحدة جديدة

 عميتو عمى المتعمميف أك الفئة المستيدفة.اف
 ستفادة مف خبرات الالبحث التجريبي يمكف اف يستفاد مف نتائج البحث التاريخي، مف حيث ا

ة لممشكمة التي تكاجييا كالمرتبطة بالنظاـ أك الييئة التي كانت في ظركؼ مماثم ،الدكؿ

 مجتمع البحث

 عٌنة البحث

 باالختٌار العشوائً

 مجموعة ضابطة

 اختبار قبلً -
 ال ٌوجد متغٌر مستقل-
 اختبار بعدي-

الفرق بٌن القٌاس القبلً 

 والبعدي

 مجموعة تجرٌبٌة

 اختبار قبلً-
 متغٌر مستقل-
 ر بعدياختبا-

 

الفرق بٌن القٌاس القبلً 

 والبعدي

 داللة الفرق أو المقارنة بٌن نتائج المجموعتٌن

http://sfd.sfd-yemen.org/
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ىذه المشكمة، كمف ثـ يقـك البحث التجريبي بتعديؿ  عككيفية تعامؿ تمؾ الدكؿ م ،التعميمي
 عميتيا في الكاقع.ابما يتناسب مع طبيعة المجتمع كاختبار ف ؛تمؾ األساليب العبلجية

3 تصنيفالبحوث القياسالمستخدمالتربوية أساليب يتمفيضوء التي البيانات طبيعة / ة
:إلىجمعيا

:البحوثالكميةأ
ىي تمؾ البحكث التي تستخدـ لغة األرقاـ لكصؼ النتائج الخاصة بالظكاىر التي يقـك الباحث ك 

ستخداـ كسائؿ قياس كمية في جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة، كتحميميا ابدراساتيا مف خبلؿ 
بغرض اختبار صحة  ؛(يمعينة )أساليب اإلحصاء الكصفي كاالستداللستخداـ أساليب إحصائية اب

 مف قبؿ الباحث، كالتكصؿ إلى نتائج يمكف تعميميا. افركض البحث المحددة سمفن 
 كىي:خصائصالبحثالكمي:

  الدراسات السببية  :ستخداـ كاسع في معظـ مناىج البحكث الكصفية مثؿاالبحث الكمي لو
 رتباطية، كالبحكث التجريبية، ىي بحكث تفسيرية كصفية.كالدراسات اال ،المقارنة

  ،االستبانات ك يستخدـ أدكات قياس كمية مضبكطة مثؿ: المقاييس كاالختبارات المقننة
 كالمبلحظات المنظمة التي يستخدـ فييا مقاييس تقدير.

  إجراءات كتصميـ البحث الكمي: ذات ىيكؿ صاـر يتضمف خطة مفصمة لئلجراءات محكمة
 مف قبؿ الباحث، كتنحصر المركنة في أضيؽ الحدكد. ايقة كمحددة سمفن كدق
  يتميز بالمكضكعية كتجنب التحيز أك الذاتية مف قبؿ الباحث مف خبلؿ الضبط المنظـ

ما عدا العامؿ أك الجانب المراد قياسو  ،البحثلمعظـ العكامؿ المؤثرة في الظاىرة مكضكع 
مضبكطة في جمع البيانات تتسـ بالصدؽ كالثبات ستخداـ ادكات اأك تفسيره، كمف خبلؿ 

 كالمكضكعية.
  حتى يمكف تعميـ النتائج،  ي، كممثمة لممجتمع األصماعينة البحث يككف حجميا كبير نسبين

 كيتـ اختيارىا بطريقة عشكائية.
  نكع البيانات: بيانات كمية تعتمد عمى أدكات كأساليب قياس كمية في جمعيا كيتـ معالجتيا

 .اإحصائين 
 جراءاتو البحثية، فيك ييتـ بالصدؽ الداخم  يصدؽ البحث الكمي يتمثؿ بصدؽ ادكاتو كا 

 .حتى يمكنو تعميـ النتائج يكالخارج
  نيا تبدأ مف فركض تريد التحقؽ مف صحتيا، إالبحكث الكمية تميؿ إلى االستنباط، حيث

 شتقاؽ تمؾ الفركض مف النظريات كالدراسات السابقة.اكيتـ 
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 قررفي م يقـك الباحث بتجريب فعالية أثر استراتيجية دكرة التعمـ عمى التحصيؿ الدراس: قد يمثال
، كفي ىذه الحالة يشتؽ كيضع الباحث فركضو في يالصؼ الخامس االبتدائ تبلميذالعمـك لدل 

 ضكء النظرية البنائية لمتعمـ. 
:البحوثالنوعيةب
في دراساتيـ  كاألثنكجرافياف قبؿ عمماء االجتماع استخدـ م مألسمكب الذا إلى تياة نشأتعكد بداي

 ،التربكيةستخداميا في العقكد البلحقة في البحكث البعض الظكاىر االجتماعية كتفسيرىا، ثـ تزايد 
ف البحث الكمي غير قادر عمى أحيث يرل البعض  ،كذلؾ كرد فعؿ لمنيجية البحث التربكم الكمي

نو يركز عمى األساليب كاإلجراءات  ،التربكيةي دراسة الظكاىر تكفير المعرفة كالتفسيرات المعمقة ف كا 
 أكثر مف النتائج.

تمؾ البحكث التي تيتـ بالفيـ كالتفسير المتعمؽ لؤلحداث كالظكاىر  :البحكث النكعية بأنياتعرؼك  
مف كافة أبعادىا كعبلقتيا باألحداث كالظكاىر األخرل، مستخدمة في ذلؾ تعبيرات رمزية ككممات 

العتمادىا عمى أساليب غير كمية في جمع المعمكمات كالتعبير عف النتائج الخاصة  انظرن  ؛كصكر
 . 23) ) بحثبالظاىرة مكضكع ال

 :(24) ما يأتي خصائص البحث النكعيمف أىـ خصائصالبحثالنوعي:
  ييدؼ إلى الفيـ كالتفسير المتعمؽ لمظكاىر المبحكثة مف جميع أبعادىا كعبلقتيا بالظكاىر

 .البحثستخبلص استنتاجات عنيا لتككيف رؤية كمية متكاممة عف مكضكع ااألخرل ك 
  البحث الكيفي ذا طبيعة استكشافية كتفسيرية، كال ينحصر ىدفو في مجرد التحقؽ مف

 فرضيات مسبقة.
 كال تعتمد بشكؿ كبير عمى تخطيط مسبؽ ،إجراءات البحث التجريبي مرنة . 
 نما يقـك  ،كال تعتمد بشكؿ كبير عمى تخطيط مسبؽ ،إجراءات البحث التجريبي مرنة كا 

 يكضح فيو استراتيجيتو في البحث. ،الباحث بكضع تصميـ أكلي
  دكف ضبط، حيث  البحثيتـ إجراء البحث الكيفي في الظركؼ الطبيعية لمظاىرة مكضكع

يا، تحدث فيو الظاىرة عند تفسير البيانات التي تـ جمع مالذ بالسياؽييتـ البحث الكيفي 
فيك يؤمف بأف أفعاؿ اإلنساف كمشكبلتو تتأثر بالسياؽ التي تحدث فيو، كأنو ال يمكف فيـ 

 يكتنؼ أفعالو، كأفكاره، كمشاعره. الذمسمكؾ اإلنساف دكف اإلطار 

                                                             
(23) Lexy.j.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung :PT Remaja Rosdakarya,2009) hal 8-11 

        com www.refaadالمكقع:  العربية، المغة تعميـ بحكث عمى التركيز مع التربكم المجاؿ في النكعي البحث (: تصميـ2017أحمد حسف الفقيو )( (24
  

http://www.refaad/
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، كالمنيج يبأنكاعو المختمفة، كالمنيج التاريخالمنيج الكصفي ي نكعيستخدـ البحث الك   
ية ظلتعبيرات المفاتعتمد عمى الكممات ك التي  كصفيةالتقارير ، فيي: التالبيانانكع ، أما االثنكجرافي
ألنو يقـك بجمع المعمكمات كالبيانات  ي؛ستقرائاليميؿ البحث الكيفي إلى المنيج اكما  كالصكر.

، ليتمكف في النيائية بتككيف رؤية البحثبكسائؿ مختمفة حكؿ جميع ما يؤثر في الظاىرة مكضكع 
 يي،ىرة مف خبلؿ تمؾ المعمكمات الجزئية التي قاـ بجمعيا كتفسيرىا في شكؿ تكامممتكاممة عف الظا

مع إبراز العبلقات فيما بينيا.
تتأثر  يالبحكث النكعية أقؿ مكضكعية مف البحكث الكمية، فيف ،مذاتية كالمكضكعيةل كبالنسبة

نتيجة معايشة  ؛الحصكؿ عمييابذاتية الباحث عند تفسير الظاىرة في ضكء البيانات التي تـ  انسبين 
الباحث ألفراد البحث، كالتأثر بمشاعر األفراد كاتجاىاتيـ، كاعتماده عمى أدكات غير مضبكطة في 

 جمع المعمكمات.
  : يتـ اآلتي جمعالبياناتكمف حيث  

 عمى أساليب غير قياسية أك كمية، مثؿ: المبلحظة بالمشاركة، كالمقابمة  البحث النكعيعتمدي
 مرئية.، مقة، كاالستبيانات المفتكحة، كدراسة الحالة، كتحميؿ الكثائؽ، تسجيبلت صكتيةالمتع

  تتسـ أساليب جمع المعمكمات بمركنة عالية، كال تعتمد بشكؿ كبير عمى تخطيط مسبؽ كما
 يفي البحكث الكمية، حيث يمكف لمباحث أف يجرل تعديبلت مستمرة عمى طبيعة األسئمة، ف

فقد يحاكؿ الباحث أف  ،فراد الذيف تتـ مقابمتيـ مف حيث النكع كاألعداداأل كمع المقاببلت،
منو بأف تمؾ المقاببلت تقكده إلى تكسيع  اكذلؾ شعكرن  ؛ايحاكر أخريف لـ يخطط لمقابمتيـ سابقن 

 المعمكمات التي تفسر الحدث أك الظاىرة.
 يقـك بالتفاعؿ كالمشاركة  مالباحث ىك األداة الرئيسة في عممية جمع المعمكمات، فيك الذ ديع

يقـك بإجراء المقاببلت  الذم)معايشة المفحكصيف(، كىك  يمع األفراد في كضعيـ الطبيع
 كالمبلحظات.

يتمثؿ في قكة االتساؽ كالتكافؽ بيف التفسيرات ف ،البحكث النكعية في صدقالبحثكفيما يخص  
 اصادقن يككف البحث النكعي  ييدانية. كلككاالستنتاجات التي يظيرىا الباحث مع الحقائؽ الكاقعية كالم

 :ييأتيجب أف يقـك الباحث بما 
 .التفاعؿ مع المكقؼ بصكرة مستمرة كبشكؿ مباشر 
 كليس ما يعكس معتقداتو  ،دكف تغيير يأف يقدـ الباحث ما يبلحظو كيشاىده بشكؿ حقيق

 كاتجاىاتو.
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 كآالت  ،تاديك كالكامير الفي ، مثؿ:استخداـ كسائط مساعدة في تسجيؿ األحداث كالمكاقؼ
 .يالتسجيؿ الصكت

  كمف ثـ إجراء مراجعة  ،مف معمكمات اكضركرين  اضركرة تدكيف كؿ ما يعتقده الباحث ميمن
 .مكاممة النتقاء ما ىك ضركر 

  أف يقـك بعممية تحميؿ المعمكمات التي يتـ جمعيا بشكؿ مباشر كمتزامف بعد جمع تمؾ
 المعمكمات.

 النتائج: وتعميم يختارىا  ،كع العينة التي يتناكليا الباحث النكعي عينة قصدية أك ىادفةنالعينة
كباألخص مف األفراد الذيف  ،الباحث بما يتفؽ مع أىداؼ البحثية في الحصكؿ عمى معمكمات أكثر

كاإلدالء بمعمكمات ميمة كصادقة يمكف االستفادة منيا في تحقيؽ نتائج  ،شتراؾاللدييـ رغبة في ا
، في حيف ف الباحث ال يسعى إلى تعميـ نتائج بحثو عمى العينات األخرلكأ سيماال، بحثأفضؿ لم

 (. 40:1ف يتراكح مف )أيمكف ك  ،حجـ العينة صغيرأف 
يتميز الباحث النكعي بما يسمى )الحساسية  حيث، يستغرؽ البحث الكيفي فترة زمنية طكيمةك   

المعمكمات، كالقدرة عمى التفاعؿ مع المتضمنة في  يبمعنى إدراكو بعمؽ دقة المعان ؛النظرية(
 كاستكشاؼ االستجابات المتكقعة كغير المتكقعة.  ،المكاقؼ المختمفة

 :)المختمطة(بحوثكميةكيفيةج
تحقؽ المكضكعية مف خبلؿ البيانات  يلك ؛كىي بحكث تجمع بيف منيجية البحث الكمي كالكيفي  

 ة البحث الكيفي.الرقمية، كالفيـ المعمؽ لمظاىرة مف خبلؿ منيجي
 كالبيانات الكمية البيانات مف كؿ كمزج كتحميؿ لجمع طريقةبأنيا:  المختمطة المناىج بحكثكتعرؼ  

  .البحث مشكبلت مف مشكمة لفيـ ؛كاحدة دراسة في الكيفية
 كمية بيانات الباحث لدل يككف عندما المختمفة المناىج عمى يعتمد ببحث يقـك أف لمباحث يمكفك   

 ينتقؿ أف مباحثكيمكف ل ،البيانات كضكح عمى يساعد امعن  استخداميا أفذلؾ  ؛امعن  كيفية كبيانات
 . أخرل مرحمة إلى البحث مرحمة مف
ذاك     عمى لحصكؿا كيفية ة عفتتبعي دراسة بإجراء بعد فيما كيرغب ،كمي بحث بإجراء الباحث قاـ ا 

ذا، ك عمييا حصكؿال مف اإلحصائي التحميؿ يمكف بلف ،خاصة تفصيمية معمكمات  أف الباحث أراد ا 
ذا دراستو إلى اعنصرن  يضيؼ  اكثيرن  ييتـ بلف ،الكميات مف كمية في العميا الدراسات برنامج كاف كا 

  .الكيفية بالدراسات
كقد يبدأ الباحث بعمؿ بحث كيفي لمتعرؼ عف عكامؿ مشكمة محددة بشكؿ كاضح، كبناءن عمى    

  .اميتيعاالمشكمة في ضكء أسبابيا التي تكصؿ إلييا كيختبر ف النتائج يضع برنامج لمعالجة ىذه
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جراءات ،المختمطة المناىج تصميماتكمف     جمع( المثمثة اإلجراءات :كتفسيرىا البيانات تحميؿ كا 
 مع الكيفية البيانات ترميز، كذلؾ بالكيفية البيانات تكميـ(، ك متأني بشكؿ كالكيفية الكمية البيانات
 الكمية البيانات كتحميؿ ،رقمية كبيانات الرمكز ظيكر مرات عدد كيسجؿ ،رمكزلم أرقاـ إعطاء
 إجراء الكمية البيانات تحميؿ، ثـ البيانات مجمكعتي كتقارف ،ياثحدك  تكرار لمرات بالنسبة كصفيا
 يتـ التي بالمتغيرات تقارف متغيرات العكامؿ ىذه كتصبح ،االستبيانات بيانات عمى التفاعمي التحميؿ

 .الكيفية البيانات مف تخراجيااس
 البحث مف جمعيا تـ التي بنتائج الكيفية البحث مف جمعيا تـ التي البيانات نتائج ةقارنثـ يتـ م  

 .العكس أك الكيفية بالمتغيرات اإلحصائية التكصيات تدعيـ كيتـ ،الكمية
 البيانات نكعي لتكامؿ البلزمة الخطكات إجراء مع الكيفية كالبيانات الكمية البيانات بيف الجمع يتـك   

 تتبع، ثـ الكيفية بالدراسات متبكعة، الالتفسيرم، ك التصميـ، مف حيث: جديدة كمية متغيرات لتككيف
 الحاالت أك المتطرفة الحاالت عمى كالتعرؼ ،الكمية البيانات تجمع، كذلؾ بالمتطرفة الحاالت
 .الحاالت ىذه خصائص الستكشاؼ الكيفية البيانات تجمع ثـ ،المتبقية

 بالنسبة أكثر أك مجمكعتيف مقارنة كيفية عمى لمتعرؼ مسحية دراسة إجراء ، يتـالنتائجكلتفسير   
 ىذه عمى العثكر أسباب شاؼكالست ؛الكيفية المقاببلت طريؽ عف النتائج تتبع كيتـ ،ما لمتغير

 العكامؿ لمعرفة ؛العاممي التحميؿ إلى متغيراتيا كتعريض ،كمية مسحية دراسة إجراء ، ثـاالختبلفات
 المبلحظات: مثؿ الكيفية البيانات متغيرات عمى لمتعرؼ كرمكز العكامؿ ىذه تستخدـك  ،المككنة

جراءك  ،كالمقاببلت  تتـ المقاببلت خبلؿ كيفية بيانات كجمع ،تبلميذال مستكل عمى مسحية دراسة ا 
 كتتراكـ، التعميمية المنطقة لمستك  عمى كميا لممدرسة مسحية دراسة عمؿ ثـ ،الفصؿ مستكل عمى

 .معيف مستكل مف عمييا ؿك حصال يمكف التي المعمكمات
 ما يأتي: :المختمطة المناىج دراسة إجراء خطواتأىم

 المختمطة المناىج باستخداـ البحث جدكل تحديد. 
 المختمطة المناىج الستخداـ منطقي سبب تحديد. 
 البيانات لجمع ستراتيجيةا تحديد. 
 كالكيفية الكمية سئمةألا مف كؿ كضع. 
 كالكيفية الكمية البيانات جمع. 
 كيفية كالبيانات الكمية البيانات تحميؿ. 
 مرحمتيف أك مرحمة مف لدراسة التقرير كتابة.  

 :بحثال مراجعة أك تصميـ عند تيةآلا باألسئمة االسترشاد يمكفك   
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 يرتبط قؿألا عمى اكاحدن  ايجن كمن ،الكمي بالمنيج يرتبط قؿألا عمى اكاحدن  امنيجن  ستخدـي ىؿ 
 ؟ الكيفي بالمنيج

 ؟مختمطة مناىج ذات دراسة البحث عمى يطمؽ ىؿ 
 كاحدة؟ دراسة في المختمطة المناىج استخداـ الباحث يريد لماذا تكضيح ىناؾ ىؿ 
 العممية؟ ىذه مف يجنييا التي الفائدة كما 
 شكاؿألا مبلحظة مف أـ ،؟المشكمة مبررات قراءة مف المنيج نكع إلى الباحث يشير ىؿ 

 البيانات؟ جمع أنشطة انسياب تكضح التي البصرية
 استخداميا تابعيك  ،الكيفية كالبيانات الكمية لمبيانات يعطييا التي كلكيةألا الباحث يذكر ىؿ 

 ؟البحث في
 كالكقت؟ مكاؿألا جمعل البيانات كمية إلى بالنظر البحث مف جدكل ىناؾ ىؿ 
 الكيفية؟ كالبيانات الكمية البيانات مف كؿ جمع ءاتإجرا بكضكح الباحث حدد ىؿ 
 ؟البحث في المستخدـ المختمط المنيج نكع مف البيانات تحميؿ إجراءات تشؽ ىؿ 
 (.25) أنكاع؟ البحث في المستخدـ المختمط المنيج نكع مع المكتكب البحث بناء يثؽ ىؿ 

:لبحثامدخللوفًقاالعمميةتصنيفالبحوث4
 لعممية تبعنا لمدخؿ البحث إلى:تصنؼ البحكث ا
 حيث تدرس المشكمة مف بعد كاحد مف أبعادىا. بحوثذاتمدخلواحد:أ
مثاؿ: دراسة تقكيمية لمحتكل منيج عمـ النفس بالمرحمة الثانكية في ضكء معايير الجكدة الشاممة،  

 نيج.مككنات الم يىنا اقتصر البحث في تقكيـ منيج عمـ النفس عمى المحتكل دكف باق
 حيث تدرس المشكمة أك الظاىرة مف أبعاد مختمفة. بحوثذاتمداخلمتعددة:ب
: دراسات التربية المقارنة، يمكف اف تدرس نظاميف تعميميف بيف دكلتيف مف جميع جكانبو، 1مثاؿ

 ثرة عمى ىذه األنظمة كاالقتصادية كاالجتماعية كالتاريخية...الخ.ؤ كالقكل الم
 تبلميذلمادة الجغرافيا لدل  يستراتيجية حؿ المشكبلت في التحصيؿ الدراساستخداـ ا: أثر 2مثاؿ

ية حؿ المشكبلت في التحصيؿ كالفركؽ معا، كىنا يمكف أف يتناكؿ الباحث فاإلعدادمالصؼ الثاني 
 ستخداـ ىذه الطريقة، كبذلؾ فيك تناكؿ بعديف لممشكمة.ابيف الجنسيف في التحصيؿ ب

:قمستوىالبحث/غرضالمنفعةالتييحصلعميياالبحثتصنيفالبحوثالتربيةوف5

                                                             
، 98ص، ص  مغرب،: المنيؿ التربكم، الجزء الثاني، منشكرات عالـ التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ال(2006) عبد الكـر غريب( راجع: (25

100.  
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البحث إلى:التي يحصؿ عمييا نفعة ممتصنؼ البحكث العممية تبعنا ل  
 البحوثاألكاديميةأ ىي تمؾ البحكث التي يجرييا الباحث مف أجؿ الكصكؿ إلى درجة عممية، :

اعضاء ىيئة التدريس ممف لدييـ مثؿ: درجة الماجستير كالدكتكراه، كتتـ ىذه البحكث تحت اشراؼ 
 خبرات كاسعة في المجاؿ التربكم.

يحتاج البحث العممي لدل أساتذة الجامعات كالباحثكف :اذيةتبحوثالترقية/مينية/جامعيةأسب
في  يكتطبيق يفي المراكز البحثية إلى إجراء بحكث عممية لمعالجة مشكبلت بحثية ذات بعد أساس

يف:كذلؾ لتحقيؽ ىدفإطار تخصصاتيـ العممية 
 :لمبقاء في كضع محتـر في مينتيـ كالستمرارية اتصاليـ بالمادة العممية، كىي بحكث  الترقية

 ذك دقة عممية عالية.ك شديدة التخصص 
 .معالجة مشكبلت بحثية بتكميؼ مف جيات معينة 

يير النشر العممي كيتـ نشر ىذه البحكث في كقائع المؤتمرات كالندكات العممية التي تعتمد فييا معا
 العممية. تالمطابقة لممجبل

:يةوفقمكانإجرائياعممتصنيفالبحوثال6
تصنؼ البحكث العممية كفقنا لمكاف إجرائيا إلى:

 الميدانيةأ البحوث حيث يتـ  ،عمى عناصر العممية التربكية اىي البحكث التي تجرل ميدانين ك :
ف تتـ تمؾ البحكث بالتجربة، أك بكاسطة أ، كيمكف يف الباحث كأفراد العينةاالتصاؿ المباشر ب

 طريقة أخرل كالمقابمة أك المبلحظة. أماالستبياف، أك 
ستراتيجية حؿ المشكبلت في مادة الجغرافيا عمى تنمية ميارات التفكير العممي استخداـ ا: أثر 1مثاؿ
 .مالثانك  نيالصؼ الثا تبلميذلدل 
 ث معظـ كقتو في قراءة المصادر كالكثائؽ، مثؿ:كفييا يقضى الباح:البحوثالمكتبيةب
 كربما  ،البحكث في تاريخ التربية: كىي تعتمد عمى منيج التحميؿ لمكثائؽ التاريخية بشكؿ رئيس

يستعيف الباحث التاريخي بإجراء المقاببلت مع أفراد عاصركا الفترة الزمنية التي يقـك الباحث 
ؿ رئيس عمى الكثائؽ كالمخطكطات كالسجبلت األكلية بشك مركزنا بدراستيا، إال أف جيده يككف

 أك الثانكية.
 ...لخ.إ البحكث المقارنة: كالمقارنة بيف نظريتيف، بيف نظاميف تعميميف 
 تحميؿ الكتاب المدرسيك  ،تحميؿ أسئمة االمتحانات .  
:ألساليبالتفكيرالعممياوفقًيةعممالتصنيفالبحوث7
 إلى: ألساليب التفكير العمميا تصنؼ البحكث العممية كفقن 
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 ا يطمؽ عمى ىذا النكع مف البحكث أحيانن :يالتيتعتمدعمىالتفكيراالستنباطيةعممالالبحوثأ
لمعرفة  اأك االستنتاجات كفقن  ،ياسية التي تيدؼ إلى التحقؽ مف صدؽ المعرفة الجديدةقبالبحكث ال

 كمسممات عممية.أك افتراضات  ،كتعميمات مبادئسابقة مبنية عمى 
يجاد المعكتبدأ إ   الجات لمكصكؿ إلى االستنتاجات، جراءات ىذه البحكث بتحديد مشكمة البحث كا 
بالمعرفة السابقة التي يطمؽ عمييا المقدمة  يف التكصؿ ليذه االستنتاجات يرتبط بشكؿ أساسأك 

فرة يطمؽ عمييا امتك األكلى، كالمعرفة المتصمة بمشكمة البحث مف خبلؿ المعمكمات كالبيانات ال
 كفي ضكء ىاتيف المقدمتيف يمكف التكصؿ إلى استنتاجات. ،بالمقدمة الثانية

 مثاؿ: 
االعتماد عمى طريقة المحاضرة كالمناقشة، كىذا ال يساعد المتعمميف عمى تحقيؽ األىداؼ  :المشكمة

 مف حيث تنمية قدرتيـ عمى حؿ المشكبلت كالتفكير العممي.
 ستخداـ استراتيجية التعمـ بالمشاريع عمى تنمية ميارات التفكير العممي في مادةامشكمة البحث: أثر 

 أك مقرر دراسي في التعميـ العاـ. 
الفرض: تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد المجمكعة الضابطة كالتجريبية في االختبار 

 .لصالح المجمكعة التجريبية مالبعد
مف النظرية البنائية التي تنص  وعمى اشتقاق كض حؿ المشكمة بناءن ىنا قاـ الباحث باستنباط فر ك    

التعمـ  ا(، إذن 2عمية المتعمـ )مقدمةا(، كالتعمـ بالمشاريع يكفؿ تحقيؽ ف1عمية المتعمـ )مقدمةاعمى ف
 ف يحؿ المشكمة )استنتاج(.أبالمشاريع يمكف 

ذه االنكاع مف البحكث عمى فكرة ى تقـك:يالبحوثالتربويةالتيتعتمدعمىالتفكيراالستقرائب
 ،لمحصكؿ عمى المعرفة التي يمكف مف خبلليا معالجة المشكبلت البحثية ياستخداـ التفكير االستقرائ

 ؛كالكصكؿ إلى استنتاجات، كتقـك فكرة ىذا األسمكب عمى صدؽ األدلة كالمعرفة المتصمة باألجزاء
إلى كسائؿ  ااستنادن  ،قائؽ المحسكسةأف الباحث يقـك بجمع الح مأ ،لمتكصؿ إلى صدؽ الكؿ

 الذمحتى يصؿ مف خبلليا إلى تعميـ عف الكؿ  ؛عمى األجزاء يالمبلحظة كالتجريب كاإلدراؾ الحس
ف ىذا التعميـ ال يمكف اف يتحقؽ ما لـ يستطيع الباحث الحصكؿ عمى أك  ،يضـ كؿ ىذه األجزاء

جراءاتوئنفس النتا   .ج عند تكرار مبلحظاتو كا 
:نعمىالبحثيفيضوءالقائميةعممالالبحوثتصنيف8
 مقائميف عمى البحث إلى:لتصنؼ البحكث العممية كفقنا   
 عممالالبحوثأ الفرديةية يقـك عمى أمرىا فرد كاحد حيف يتعمؽ البحث بجزئية معينة أك مدخؿ :

 كاحد أك أكثر داخؿ قضية كبرل.
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الباحثيف قد يتفقكف في التخصص كفي اليدؼ، أك  يقـك بيا عدد مف:البحوثالتربويةالجماعيةب
البحكث تحتاج في دراستيا إلى  همفكف في التخصص كيختمفكف في اليدؼ، كعادة ما تككف ىذتيخ

 أبعادىا. ةمداخؿ متعددة في معالجة كاف
:وفقالتوجوالبحثيالقائمعمىالعالقةبينالسمطةأوالسياسةيةعممالتصنيفالبحوث9
 إلى: كفؽ التكجو البحثي القائـ عمى العبلقة بيف السمطة أك السياسةبحكث العممية تصنؼ ال
كقضية مناسبة تستحؽ  يتتحدد فييا المشكمة التربية عمى المستكل القكم:حوثتربويةبالتكميفبأ

مؿ البحث، كفيو يطمب مف الخبراء المشاركة في برنامج البحث، كتتكافر لو ميزانية مجزية، كيتـ الع
ألف مقكمات العمؿ البحثي  ؛محدد، كالمشكبلت التي تعترضو تكاد تككف قميمة يفيو كفؽ إطار زمن

 قد كفرتيا الييئات القائمة عمى البحث.
ألنو يتـ مف خبلؿ التعاقد  ؛"مأك "البحث التربكم التعاقد ،يطمؽ عميو " بحث القرار المكجو"ك   

الجيات التي قد تككف  هريقو، لتمبية حاجات معينة ليذالمباشر أك غير المباشر بيف جيات البحث كف
 دكلية أك حككمية أك مؤسسة تعميمية.

 يظير المشكمة مف جميع أبعادىا المتنكعة. الذمكتتركز فيو األىمية عمى نكعية العمؿ الناتج   
يةباالختيارعممبحوثب  اتبعن ألنو ينشأ  ؛كفييا يككف المكقع البحثي معقدان إلى حد كبير، ذلؾ:

ف تك  ، كا  فر الرغبة الباحث التربكم نفسو كمبادراتو، كيككف مف الصعب الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز
 فيناؾ إجراءات معقدة بيركقراطية طكيمة تتعمؽ بصرفيا.

ألنو يقـك عمى مبادرات ذاتية مف  ؛كالبحث في مثؿ ىذ النكع يطمؽ عميو "بحث االستنتاج المكجو"  
ما تتطابؽ مع اىتماماتيـ البحثية، كمع الطبيعة الشخصية  ااحثيف غالبن الباحث أك عدد مف الب

 كالمينية لمباحث نفسو خاصة إذا لـ يكف مف أجؿ الترقية.
:وفقمراحلتطورىايةعممالتصنيفالبحوث10
 إلى:  كفؽ مراحؿ تطكرىاتصنؼ البحكث العممية   
 )التقويميةأ كشفية(ال-ةيالتحميم–البحوثالمرحمية بحكث استطبلعية أك تشخيصية  يىك :

تيدؼ إلى رفع الكاقع كمسح المشكبلت كاالتجاىات كالممارسات القائمة، كالتعرؼ عمى األسباب 
، ككضع اككيفين  اكتحميميا كمين  البحثالكامنة كراءىا، مف خبلؿ جمع البيانات عف الظاىر مكضكع 

استخداميا في صنع القرارات الخاصة بتطكير مف نتائج، أك  بحثتكصيات في ضكء ما تسفر عنو ال
كالمقررات الدراسية، أك تقكيـ أداء األفراد كالمؤسسات التعميمية، أك تقكيـ العمميات التربكية البرامج 

ألنيا تعد مرحمة أكلية مسحية لمكاقع لتطكير ليذا  ؛كلذلؾ سميت بالبحكث المرحمية ،رية بداخمياااإلد
 الكاقع.
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البحكث التطكيرية تعمؿ تطكير كتحسيف الكاقع في ضكء :ية/العالجية/التنمويةالبحوثالتطويرب
ف البحكث التطكيرية يمكف تنطمؽ كتستمد أ معمى نتائج البحكث المرحمية، أ كبناءن  ،معايير محددة

 مشكبلتيا مف نتائج البحكث المرحمية.
:يوالبحثالتطويريعممالالبحث11
 يةعممالالبحوثأ كاكتشاؼ  ،إلى استقصاء حقائؽ كمعارؼ عممية اتيدؼ أساسن يةعممالالبحكث :

كىذا التكجو يتمثؿ في البحكث  ،كالنظريات التي مف شأنيا إثراء المككف المعرفي لمعمـ المبادئ
ستخداميا في معالجة مشكبلت بحثية اكما تيدؼ إلى تطبيؽ تمؾ المعارؼ األساسية ك  ،األساسية

تكجو يتمثؿ في البحكث التطبيقية كاإلجرائية.كىذا ال ،كاقعية كميدانية
 التطويريةب )اإلنمائية(البحوث تيدؼ إلى االستفادة مف النتائج التي تكصمت إلييا البحكث :

 فأ مأ، يكالتطبيقي لتطكير الممارسات كالنشاطات عمى الصعيد الميدان يالتربكية ببعدييا األساس
فيك يبحث عف حؿ لممشكمة القائمة  ،بيقي لمبحكث التربكممف الجانب التط االبحكث التطكيرية جزءن 

 :يتآلفي ا ممخص مراحؿ البحث التطكير ، كتتفي ضكء نتائج البحكث السابقة
 .تحديد األىداؼ التي يكد الباحث تحقيقيا 
 يلمنتائج التي تكصمت ليا البحكث التربكية ببعدييا األساس يإجراء مسح متكامؿ كعمم 

 يمكف االستفادة منو في تحقيؽ أىداؼ البحث. لتحديد ما ؛كالتطبيقي
  بناء عمى نتائج المسح لنتائج البحكث التربكية يقـك الباحث باقتراح نمكذج مطكر ينسجـ مع

 أىداؼ بحثو.
 لغرض التحقؽ مف  ؛تقكيـ فاعمية النمكذج المطكر مف قبؿ الباحث في مكاقؼ كاقعية مختمفة

 كالتعميمية.التربكية مكاقؼ إمكانية تعميمو عمى مساحات كاسعة مف ال
 البحكث التربكية أعـ كأشمؿ مف البحكث التطكيرية. ؞ 
:الكميةوالنوعيةخصائصالبحوثالعممية ثالًثا:

بالعديد مف الخصائص المستمدة مف طبيعة البحث العممي ذاتو، كمف  ةث العمميك تسـ البحت  
 مف أىـ ىذه الخصائص:يقيا، ك العمميات التي يتضمنيا، كمف األىداؼ التي يسعى إلى تحق

والضبط والدقة حيث يستند  ،البحث العممي نشاط عقمي منظـ كمضبكط كدقيؽ كمخطط :النظام
 ،كاختبارىا كفؽ قكاعد منطقية ،الفركض التفكير العممي إلى منيج معيف في تحديد المشكمة كاختيار

قد تحققت كاكتشفت بكاسطة  ،نيففتككف المشكبلت كالفركض كالمبلحظات كالتجارب كالنظريات كالقكا
 .كليست كليدة مصادفات أك أعماؿ ارتجالية ،ا لذلؾجيكد عقمية منظمة كمييأة جيدن 
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 نتائج كصحة مكثكقية مف لمتحقؽ مشابية نتائج إلى الكصكؿ أجؿ مف :لمتكرار قابمة موثوقة عممية
 كالكمية النكعية فايتياكك  ،اتخصي ال ببيانات تمكثيا أك نقصيا كعدـ ،النتائج ىذه دقة كمف ،البحث
 المشكمة لطبيعة البحث إجراءات عميةاكف صبلحية مف لتحقؽاك  ،المقترحة البحث ألغراض اعمكمن 

     (.26) ثالبح مف المرجكة كالنتائج
 والمرئيةواألحداثبالواقع،االرتباط أم المبلحظة  ،عمى أرض الكاقع بالمشاىدة ، كماالحسية

ع العممي، حيث يككف مف الممكف التحقؽ مف صدقية نتائج البحث كقابمية المباشرة عمى أرض الكاق
 ىذه النتائج لمتحقؽ في الكاقع، كاالختبار العممي.

البحث خطوات أم بما يسمح لباحثيف  ؛كتكرارىا إتباعيا ، بالطريقة التي يمكف لآلخريفوضوح
ث، كىك ما يفترض المكضكعية كتحقيؽ الضبط لنتائج ىذه البحك  ،كمجاراة نتائجيا إتباعيا آخريف

 كفؽ اعتباريف أساسييف: كالكضكح كالبساطة.
 إتباعيا، كيمـز نفسو بيا. تحديد الخطكات التي يتعيف عمى الباحث 
 انطبلؽ العممية البحثية كفؽ خطة محددة، كتصميـ كاضح، بحيث تبدأ العممية مف نقطة بدء، 

إال بعد التكصؿ الى النقطة التي يجد ا، كعدـ التكقؼ ا كمكضكعن ا كمكانن كقد تحددت زمانن 
ثبات فركضو، كاختبارىا، كالتكصؿ إلى نتائج مبنية  الباحث عندىا اإلجابة عف تساؤالتو، كا 

 .(27) عمى الكاقع
 كالكقائع الحقائؽ بإدراج كيقـك، الدقيقة العممية المقاييسب بحثو في الباحث يمتـز أف كتعني :الموضوعية

بشكؿ  كتصكراتو، منطمقاتو مع تتضارب التي الحقائؽتخمص مف الك  نظره، كجية تدعـ التي
، كالتعصب لرأم محدد ا عف اآلراء الشخصية كاألىكاء الخاصةبعيدن  ،غير متحيز ، أممكضكعي

 كمنسجمة منطقية تككف أم أف ،بما يمنع البحث العممي مف الكصكؿ إلى نتائج غير عممية ؛مسبقنا

 مع تتعارض كانت كلك حتى ذلؾ مف تقبؿ ىذه النتائج المستخمصة،كما يعنيو  تناقضو، كال الكاقع مع
ال ،، كالبحث عف حؿ لياكتكقعاتو الباحث تصكرات  .كجدكاه العممية قيمتو بحثلا فقد كا 
 معرفة إلى ادائمن  كالتطمع، العممية بالركح التمسؾ عمى الباحث حرص وب كيقصد :الفكري االنفتاح
 بالنتائج المتعمقة األحادية بالرؤية التشبث كأؽ األحكاـ الجزافية، عف إطبل كاالبتعاد فقط، الحقيقة
التي حصؿ  النتائج في تغيير كؿ عمى امنفتحن  الباحث ذىف يككف أف يجبكما  إلييا، تكصؿ التي
 إال إذا إلييا، التكصؿ تـ نتائج النيائية عف األحكاـ إصدار في التأنيك  بالحقيقة، كاالعتراؼ عمييا

                                                             
    http://boulemkahel.yolasite.comالمكقع: ( (26
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http://boulemkahel.yolasite.com/


 
 

35 
 

 2019 /محمد علي الحاجأحمد  .د أ. انبحىث اننىعية )انكيفية(  

 األكلية، كاالقتراحات النظريات تيا، أك صحةصح تثبت كافية أدلةك كحقائؽ  راىيفب إلى تاستند
(28).  

 جد ظاىرة أك مشػكمة مػاال تك  كتعني أنو:ظيورىاىأسبابتؤديإلمشكمةتتوافرلكلظاىرةأوإن
؛ ممػػػا يػػػدفع الباحػػػث باسػػػتمرار إلػػػى البحػػػث عػػػف األسػػػباب المؤديػػػة إلػػػى أسػػػباب مػػػافة أك دكندنػػػتج صػػػت

ىرة أك المشكمة مكضكع البحث، كيسعى لعبلجيا مف خبلؿ أسبابيا. كىذا الشػعكر يحػدد منيجيػة الظا
 البحث كيكجيو في الطريؽ الصحيح.

أم يكجد ىدؼ محدد يكجو البحث، كيسعى الباحث إلى تحقيقو،  :أنيكونلمبحثالعمميىدف
 حتى ال يسير عمى غير ىدل أك يتخبط دكنما دليؿ.

، كالتناكؿ المتسمسؿ لؤلىـ ثـ األقؿ أىمية ،م التبسيط المنطقي في المعالجةأ :لتبسيطواالختصارا
ف أم تعقيد في األسمكب أك التحميؿ ال يخدـ البحث، يعد زائدنا في البحث، كدكف أف يعني إحيث 

نما استخداـ النماذج ،ذلؾ المجكء إلى التحميؿ العميؽ  كاستخداـ النماذج القياسية لدراسة العبلقات، كا 
 كاالختصار في تقديـ المعمكمات كمما لـز األمر.  ،لتبسيط األفكار ؛المنطقية

 ،مكضكع البحثكتعني قابمية نتائج البحث لبلختبار كالقياس لمظاىرة أك المشكمة  :االختباريةةدرالق
  لمتأكد مف صحة الفركض. ؛ختبار اإلحصائيجمع المعمكمات البلزمة لبل يةإمكان لؾكذك 

نفس  إتباعا إذا تـ الحصكؿ عمى نفس النتائج تقريبن كذلؾ ب:القابميةلمتعميممعرالنتائجإمكانيةتكرا
، كبالتالي تعميـ النتائج عمى كفي نفس الشركط ،المنيجية العممية كخطكات البحث مرة أخرل

الحاالت المشابية ليا في مكاف أك في بمد آخر. كبدكف القدرة عمى التعميـ، يصبح البحث العممي 
أقؿ أىمية كأقؿ فائدة؛ ألف القدرة عمى التعميـ تساىـ في االستفادة مف البحث بدرجة قصكل في 

 المجاالت المختمفة.

استخدام في البحث مشابيةاستشرافنتائج ومواقف كذلؾ باستخداـ النتائج التي تـ  :حاالت
ف القدرة عمى التكقع التكصؿ إلييا في تفسير مكاقؼ مشابية، أك استشراؼ مستقبميا، مع مبلحظة أ

قدرتيا لتككف أكبر في البحكث الكمية، كفي البحكث التي تستخدـ النماذج الرياضية كالقياسية؛ نتيجة 
لما ليا مف قدرة  ؛العالية عمى استشراؼ المستقبؿ، كمف ىنا تنبع أىمية النماذج في البحكث الدقيقة

أك التكقع بالقدرة  الطمب عمى سمعة ما، بحجـكبيرة عمى استشراؼ المستقبؿ، منيا مثبلن: التكقع 
التسكيقية لعدد مف السمع اعتمادنا عمى تكقع النمك السكاني، أك التكقع باالستيراد أك التصدير المتكقع 

 لمسنكات مكضع البحث.  
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)العكدة إلى خصائص البحث العممي(، كقكاعد المنيج، بما  ، كأسس التفكير العمميااللتزامبالدقة
القكاعد مف إثراء كتطكر، عمى اعتبار أف البحكث االجتماعية كالسياسية لـ تعد مقتصرة  تتضمنو ىذه
براز عمى الكصؼ ا بالباحث في القرف )الخارجية(؛ إذ لـ يعد جديرن  الجكانب الشكمية اك السطحية كا 

يكتفي بالكصؼ كالسرد كالرصد، أك االكتفاء بتسجيؿ ما حدث فقط، فالبحث  الكاحد كالعشريف أف
كالعكامؿ المتسببة في حدكث  األسباب العممي أضحى اليـك يسعى لمتحميؿ كالتعمؽ في فيـ حقيقة

 التفسير كالتنبؤ. السياسية، محاكالن  أك الظاىرة االجتماعية
أخالقياتالبحثالعممي: رابًعا:
ػا البحػث العممػي    خبلقيػػات ، كلعػؿ أبػرز أعمميػة عمميػة منيجيػػة تكػػكف قبػؿ أفعمميػػة أخبلقيػة  عمكمن
 (: 29ما يأتي ) ة الكمية كالنكعيةث العمميك البح
 دكف تحريؼ  مف مصادر المعمكمات الصدؽ في النقؿ الباحث كتعني تحرم ،األمانة العممية

، أك االنتقاء منيا، أك احذؼ منيا شيئن ال دكف الغير كأدلتيـ آراءنقؿ ك  ،قكاعد االقتباس العممي
 و.تفؽ كرأيتحكيرىا بـ ي

 أف يككف العمؿ الذم يقـك بو في الباحث مناسبنا لمستكل خبرتو كتدريبو، كعميو  يجب ،الخبرة
أف يفيـ النظرية بدقة قبؿ أف تطبقي المفاىيـ أك اإلجراءات، كما عميو االستعانة بمف ىـ أكثر 

 .خبرة كدراية منو في مجاؿ بحثو
 ا فيما يجب أف يكك نقؿ بيانات كنتائج البحث بصدؽ، كأف يككف الباحث أمينن  ،المصداقٌة

ينقمو، كأال يكمؿ أية معمكمات ناقصة أك غير كاممة، فبل يعتمد عمى الظف، كال يحاكؿ إدخاؿ 
 . ك دراسات لباحثيف آخريفنات معتمدا عمى نتائج النظريات، أبيا
 قبكؿ الفكر كالرأم اآلخرك ، الباحث الزىك بقدراتك  بالترفع عف التعالي كذلؾ، التكاضع العممي، 

بنسبية ما يتكصؿ إليو مف  كما يجب عميو أف يسمـ ،كعدـ االعتداد بالرأم في جميع األحكاؿ
 .نتائج، كأف عميو العدكؿ عف رأيو إذا ما تكافرت آراء قيمة مختمفة

  راء آكعميو أف يعزز  ي،كعدـ فرض رأيو الشخص اآلراء،كاحتراـ ىذه  اآلخريف بآراءاالعتداد
 .ك االنتفاع بخبرات اآلخريفأاالستفادة ك  ،غيره كيكرد أدلتيـ

 كمف ذلؾ مثبلن تجنب الكتابة بضمير المتكمـ. تجنب عبارات اإلطراء كمدح الذات ،  
 عداد أف يككف ىدؼ الباحث مف إك  ،كعدـ التعصب كالتحيز ،التجرد مف الميكؿ كاألىكاء الذاتية

 .، أك محباه السمطةالبحث الحقيقة، كليس جني مصالح شخصية

                                                             
     . 21، 18 ص  ص، مرجع سابؽ،(: مناىج البحث العممي، 2111(  أحمد عمي الحاج )(29
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 الكصكؿ إلى قرارات ما  يجمع األدلة كالمبلحظات كعدـ التسرع ف يأف يتمتع الباحث بالدقة ف
 .الكافيةك لـ تدعميا األدلة الدقيقة 

 كف ال يقـك الباحث بتسجيؿ األصكات أك التقاط الصكر أك تصكير فيديك د ،التسجيؿ الرقمي
مكافقة المستيدفيف مف البحث إال بمكافقتو المسبقة، كأال يحاكؿ استخداـ آالت تصكير أك 
ناقبلت صكت مخبأة لتسجيؿ أصكات كحركات المستيدفيف، كطمب المكافقة بعد التصكير غير 

 . مقبكؿ
 الذيف ساعدكه في البحث. شكر كتقدير اآلخريفك  ،تقدير جيكد الباحثيف السابقيف 
 تائج البحث مع المكائح المنظمة لمبحث العمميأف تتكافؽ ن.  
  عمى استعداد لمكاجية الصعاب كالتغمب عميياك  ،امجتيدن ا ك أف تككف لديو العزيمة صبكرن، 

  .كجو الفشؿ يكالصمكد بإصرار كشجاعة ف
  كأف  ،المجاالت المختمفة يحؿ المشكبلت ف يف يا بدكر العمـ كالبحث العممأف يككف مؤمنن

 .يمكف تحقيؽ سعادة كرفاىية البشرية يبأنو عف طريؽ البحث العمما يككف مؤمنن 
 ال يستغؿ الباحث المكاقؼ لصالح بحثو، فبل يفسر ما أ ، حيث يجبتجنب استغبلؿ المكاقؼ

  .يبلحظو أك ما يقكلو اآلخركف بشكؿ غير مباشر حتى يخدـ بحثو
  تيدفيف في كؿ األكقات، حماية ىكية المسب ، كذلؾالحفاظ عمى سرية المعمكماتعمى الباحث

فبل يعطي أسماء أك تمميحات تؤدم إلى كشؼ ىكيتيـ الحقيقية، كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ 
مع التأكد مف إتبلؼ كمما يتعمؽ بيكية المستيدفيف بعد  ،تحكيؿ األسماء إلى أرقاـ أك رمكز

 . مراعاة حقكؽ الحيكاف ، كضركرةانتياء الدراسة
:شروطالبحثالعمميخامًسا:

 :(30) ما يأتي لتزاـ بياالا الكمي كالنكعي مف أىـ الشركط التي عمى الباحث العممي  
أف ييقىدِّر الباحث أىمية المكضكع الذم سيكتب فيو كًجدَّتىو  امف الضركرم جدن  :اجديدًاأنُيَقدِّمشيئً

، إال إذا كاف غيره قد تناكؿ اكتحميبلن كبيانن  اسىبىقىو غيره إليو فأٍشبىعىو بحثن  اكطرافتو، فبل يكتب مكضكعن 
 فمكؿ مكضكع جكانب عدة. أخر، امف جكانبو، فبل بأس في أف يختار جانبن  اجانبن 

، لو ًصمة قكية بميؿ الطالب، اكاقعين  امف عكامؿ نجاح المكضكع أف يككف حيكين  الحيويةوالواقعية:
تابة بمكضكع ييـ الناس كيقدِّـ كحاجة المجتمع، ككمما اتسعت دائرة االنتفاع بو ازدادت أىميتو، فالك

                                                             
 ر ش.ـ.ـ كجدةالمطبعة: مطبعة الجسك ، األلككة، مناىجػػػػػو كتقنياتػػػػػػو(: البحػػث التربػػػكم 2013جميؿ حمداكم )( راجع: (30
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، أك يسعى في تطكير مجتمعيـ كراحتيـ ايـ، أك يشخص ليـ مرضن بلت، أك حمكالن لمشكاليـ نفعن 
 .ألنيـ لف ييتمكا بو ؛عف كاقع الناس اكرفاىيتيـ، أىـ مف الكتابة بمكضكع خيالي بعيدن 

البحث مصادر وغزارة دتو كأفكاره، كغزارة ا خصكبة ما: كمف عكامؿ نجاح البحث أيضن خصوبة
مصادره كتكافرىا، كعمى العكس مف ذلؾ البحث الفقير بالمادة العممية الفقير بالمصادر لف يككف 

، كلذلؾ عميو أف يبحث عف مصادر لبحثو قبؿ اختياره، ليعرؼ ىؿ اكسييتًعب كاتبو كثيرن  ،اناجحن 
 يستطيع الكتابة فيو أـ ال؟

المنيج: نطقي كاضح مستكًعب، فيكزع أفكاره الرئيسة ضمف ذلؾ بتنظيـ خطتو بشكؿ م وضوح
مف نقطة إلى أخرل  القارئأبكاب كفصكؿ منسجمة، ثـ يبدأ الكتابة بحيث يسمسؿ أفكاره، كينتقؿ مع 

ما بعده إال كقد استكعب ما قبمو كفيمو،  إلى بحثو أنو ييضـ ما يقرأ، فبل ينتقؿ قارئبترابط، فييًحس 
 .كعمى العكس يككف الغمكض

قد المعمكمات المكثَّقة بذكر مصادرىا، كالمبىيَّنة باألرقاـ عمى الدِّقة في البحث،  تدؿ المعمومات:ة
معمكمات أكيدة، كعمى العكس مف ذلؾ النقؿ الجيزاؼ مف الذاكرة، أك ما يتناقمو الناس  القارئكتعطي 

 .ميتو كقيمتودكف تمحيص أك تدقيؽ كبحث عف مصادره، كالتأكد مف سبلمتو، أمكر تفقد البحث أى
في اختيار المتغير المراد البحث فيو، كفي كصفو، كفي تحديد عنكاف  اعمى الباحث أف يككف دقيقن 

اخؿ ال يقع في أخطاء تد حتى ؛بحثو، كفي كؿ ما يكتبو أك ينقمو عف المصادر ذات العبلقة ببحثو
اإلحصائية كفي نتائج  ككسائمو ،كمقاييسوؤثر في اختياره لمصادره يالمكضكعات في بعضيا، مما قد 

يجب عمى الباحث أف ك  ، بؿعنكاف المكضكع يجب أف يعبِّر عف مضمكنو فحسبك  ،بحثو كتفسيرىا
، أك ا، كال يخرج في المعالجة عنو، كال يميِّد لو بالمقدمات الطكيمة جدن ادقيقن  اييحدِّد مكضكعو تحديدن 

عف المقصكد، بؿ يحاكؿ التركيز الجاد ، فيو استطراد كشطط كخركج ايأتي بمتعمقاتو بشكؿ مكٌسع جدن 
تنفِّر  لمقارئعمى مكضكعو، كخير الكبلـ ما قؿَّ كدٌؿ، فالحشك، كالخركج عف المكضكع أمكر مزعجة 

 .مف البحث
مف األخطاء  كخمكه مما ييكًسب البحث أىمية كبيرة، سبلمة أسمكبو سالمةاألسموبووضوحالعبارة:

ميتو كثرة األخطاء ىفبل تككف غامضة. كمما ييفقد البحث أ النحكية كالمغكية، ككضكح عباراتو،
النحكية أك المغكية أك العممية، فعمى الباحث أف يىحًرص عمى الكتابة كفؽ األساليب اإلنشائية العربية 

ذا كاف ضعيفن  ا في المغة، فميحاكؿ الفصيحة، محاكالن قدر اإلمكاف تجنب األخطاء النحكية كالمغكية، كا 
 ف بأساتذة كبزمبلء لويطمب ىذا العمـ عمى أىمو، ككثرة المطالعة في كتبو، كليستعتبلفي نقصو ب

 .أقكياء في المغة في قراءة بحثو، ليستدرككا أخطاءه قبؿ طبع البحث كظيكره
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عمى الباحث أف يتناكؿ مكضكع بحثو بشكؿ محدد بعيد عف التصكرات أك  العمميةوالموضوعية:
بؿ باستخداـ االختبار ، مصادر غير المكثكقة في التفسير أك التحميؿاآلراء الشخصية، كال يعتمد ال

كالقياس كالتجريب، كدكف الخكض في مكضكعات أك متغيرات أخرل ال عبلقة ليا ببحثو. كمف 
ليا أسبابيا حداث في حياتنا ألمية في أف الظكاىر كالسمككيات كاالضركرم أف يعتقد أك يؤمف بالحت

 ،أك دكف سبب معيف ،أم أنيا ال تقع مصادفة ،جابة، كلكؿ فعؿ ردة فعؿستالكؿ مثير ك كنتائجيا، 
لذلؾ فالبحث العممي يكشؼ عف تمؾ األسباب ليتكصؿ إلى حقائؽ عممية دقيقة يمكف اعتمادىا في ك 

  .تفسير تمؾ الظكاىر كاألحداث
ة:الكمي ثووالبح ةالنوعي ثوالبحالفرقبين خامًسا:

 اختبلفاتة، الناجمة عف الكمي ثك كالبح ةالنكعي ثك البح كىرية بيفىناؾ العديد مف الفركؽ الج 
 كىي: حكؿ بنية البحث،

اإلجابة عف األسئمة التي تبدأ بػ: لماذا؟  عفالنكعي بالبحث  البحث ييتـتساؤالتالبحثوفروضو:
دد؟ المنيج الكمي بصكرة أكبر باألسئمة حكؿ: كـ الثمف؟ كـ الع ؟ في حيف ييتـككيؼ؟ كبأم طريقة

لى أم مدل  ؟كـ في الغالب؟ كا 
باإلضافة إلى المقابمة الشخصية  ،لمبلحظة المتفاعمةا عمى البحث النكعي عتمديكفي حيف   

  ككف نمط األسئمة تقميدم.يتجييز األسئمة مف قبؿ، ك عمى لبحث الكمي ا يقـكالمتعمقة، 
ماعية مكضكعية منفردة يتبنى البحث الكمي نظرة فمسفية تفترض كجكد حقائؽ اجتفروضالبحث:

كمعزكلة عف مشاعر كمعتقدات األفراد، كيتـ قياسيا بأدكات مناسبة تتكافر فييا الخصائص األساسية 
مف صدؽ كثبات، في حيف أف البحث النكعي يفترض كجكد حقائؽ ظكاىرية متعددة، يتـ بناؤىا 

ى الحقيقة يتـ مف خبلؿ اجتماعينا مف خبلؿ كجيات نظر األفراد كالجماعات لممكقؼ، كالكصكؿ إل
المعنى كالفيـ، كالعالـ مميء بالمعاني التي يككنيا األفراد عف الحقائؽ، كالسمكؾ اإلنساني مرتبط 
بالبيئة التي تجرم فييا نشاطات كمعالـ البحث، كيعيش فييا األفراد، كىناؾ تأثيرات اجتماعية كثقافية 

 كتاريخية عمى الخبرات اإلنسانية.
ختبر العبلقة بيف متغيرات ت، كال مفنامة في البحث النكعي مف خبلؿ فرضية معدة ستحدد المشكالك   

الخبرة  ىلإ ،اك تعميمات ينطمؽ منيا البحث، بؿ يدرس جميع العكامؿ كالمؤثرات في مكقؼ ماء
 .بعكس الكمي، اإلنسانية بمجرياتيا كاألحداث المؤثرة فييا، في بيئة اجتماعية كثقافية محددة

البحث: يسعى البحث الكمي إلى بناء عبلقات، كتفسير أسباب التغيرات في الحقائؽ ىدف
االجتماعية المقاسة، كتحاكؿ الدراسات الكمية التكصؿ إلى عمكميات غير مرتبطة بالسياؽ الذم 
ا بفيـ الظاىرة االجتماعية مف منظكر  تنفذ فيو البحث، في حيف أف البحث النكعي أكثر اىتمامن
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التي تحدث فييا،  لباحث لحياة المشاركيف العادية، كيحدد ىذا مف خبلؿ مشاركة االمشاركيف أنفسيـ
فالعالـ االجتماعي ال يستطيع فيـ السمكؾ اإلنساني بدكف فيـ اإلطار الذم يفسر فيو األفراد أفكارىـ 

 كمشاعرىـ كأفعاليـ، كيتـ التكصؿ إلى ىذا اإلطار مف قبؿ الباحث خبلؿ جمع البيانات كتحميميا.
يقكـ  في حيفييدؼ المنيج النكعي إلى فيـ الظاىرة ضمف إطارىا، كال ييتـ بتعميـ النتائج، ك   

 البحث الكمي بقياس الظاىرة كتحميؿ بياناتيا الستخراج النتائج كتعميميا.
جراءاتو:  كتظير الفركؽ بينيما في اآلتي:منيجيةالبحثوا 

  كمخطط ليا، يسترشد بيا الباحث، أما  تابعة،ث الكمية كفؽ إجراءات كخطكات متتجرم البحك
في الدراسات النكعية فيناؾ قدر أكبر مف المركنة فيما يتعمؽ بأساليب كعممية البحث، 
ا ناشئنا أك طارئنا خبلؿ عممية جمع البيانات، بعكس الباحث  فالباحث النكعي يستخدـ تصميمن

ا تـ بناؤه مسبقنا قبؿ جمع البيانات أك  اتجريبين  ا، كيستخدـ تصميمن الكمي الذم يستخدـ تصميمن
ات النكعية لتقميؿ الخطأ كالتحيز، كضبط المتغيرات الدخيمة، كتستخدـ الدراس ا؛كصفين  اارتباطين 

، كتساعد في فيـ البناءات المتعددة االثنكغرافيةالتي تتمثؿ في الدراسات تصاميـ دراسة الحالة 
ي تيدؼ إلى إعادة بناء كفيـ الحقائؽ مف كجية نظر المشاركيف، أك الدراسات التاريخية الت

 كالكقائع لؤلحداث الماضية.
  ي البحث النكعي يتـ تحديد فف ،مف تصاميـ البحث الكمي اقؿ تنظيمن أتصاميـ البحث النكعي

، كتعتمد كؿ خطكة عمى المعمكمات اخبلؿ عممية البحث بدالن مف تحديدىا مسبقن  مف اإلجراءات
دراسة السمكؾ كما يحدث  ث، كفي البحكث النكعية يتـ عادةالسابقة التي تـ جمعيا في البح

  .الخبراتبصكرة طبيعية، كدكف التحكـ بالظركؼ اك 
 ايسعى الباحث الكمي لمتخمص مف الذاتية مف خبلؿ التصميـ المخطط لو مسبقن  في حيف ،

ات كالبعد عف التحيز عند جمع البيان ،يعمؿ الباحث النكعي عمى اعتماد الذاتية المنضبطة
 كتحميميا كتفسيرىا.

 فيـ الكضع مف خبلؿ المنظكر الكمي كالشامؿ لممكضكع، بينما يعتمد ب النكعي تـ البحثيي
  .المنيج الكمي عمى تحديد عدد مف المتغيرات

 محددة أك  ةالنكعي تقنيات مختمفة عند اختيار العينات، فالعينة مجمكع ستخدـ في البحثت
تسعى العينات لعرض نتائج  ةالكمي ثك ينما في البحمجمكعات فرعية مف مجتمع البحث، ب

  ممثمة مف خبلؿ االختيار العشكائي لممكضكعات
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 النكعي باآلراء، ككجيات النظر، كالتجارب كالخبرات اإلنسانية، كأحاسيس كشعكر  ييتـ البحث
 كما في البحث الكمي ذاتية كليست مكضكعية كمعمكمات فيك يقدـ بيانات كمف ثـ األفراد،

(31).  
لكي يبتعد عف التحيز،  ؛عف البحث يككف دكر الباحث في الدراسات الكمية منفصبلن :دورالباحث

 ي نفسكعية في المكقؼ أك الظاىرة مكضكع البحث، كفنفي حيف ينغمس الباحث في الدراسات ال
ت في الباحثكف الكميكف األدكا ، يضع خطة أكلية قابمة لمتعديؿ. كفي حيف يستخدـاالكقت يككف مرنن 

جمع البيانات بصكرة مكضكعية، فإف الباحثيف النكعييف يؤكدكف عمى أىمية البيانات التي يتـ جمعيا 
 مف قبؿ شخص ماىر مف خبلؿ الدكر التفاعمي كاالجتماعي الذم يشارؾ فيو.

تمع يتـ اختيارىا مثمة لممجمالمشارككف في البحث الكمية ىـ عينة :مصادرالبياناتووسائلجمعيا
لجمع البيانات  ؛أك عينة قصدية. كيتـ استخداـ األدكات التقميدية ،عينة احتمالية :ة عشكائيةبصكر 

( Streeturedة أك محكمة البناء )ننالمتمثمة في االختبارات كاالستبيانات كالمقاببلت المق
تكافر ت أفراد ىـ االثنكغرافيةكعية نالدراسات ال فيف يالمشارك فأ، في حيف كالمبلحظات المعيارية

الحالة المدركسة، كلدييـ المعمكمات الضركرية يتـ اختيارىـ بصكرة ىادفة مف مكقع  فييـ خصائص
 قضاة أك محامكف أك نكاب، أك مديرم إدارات في التعميـ أك المناىج. :ما مثؿ

غير المعيارية لجمع البيانات مف المشاركيف. أما في  كيتـ االعتماد عمى المقاببلت كالمشاىدات  
فر المعمكمات مف كثائؽ كسجبلت تتك افيتـ االعتماد عمى مصادر  ،دراسات التحميمية أك التاريخيةال

 فييا المصداقية كالمكثكقية.
النكعي مف خبلؿ مكاجية مباشرة مع األفراد  يتـ جمع البيانات كالمعمكمات في البحثك   

جمع  كما يتطمبو ات،كمف خبلؿ المقاببلت الفردية أك الجماعية أك المبلحظ ،كالمجمكعات
جمع البيانات ، في حيف أف يعتمد ـ عينات صغيرةاستخد، باكقت طكيؿمف جيد ك  المعمكمات

  في الغالب.  اناتالكمي عمى االستب كالمعمكمات في البحث
 كمف أىـ الفركؽ بينيما ما يأتي:تحميلالبيانات:

 ي البحث النكعي، إذ أف عمميات جمع البيانات كالمعمكمات تتداخؿ مع عمميات تحميميا ف
تحميؿ البيانات الكمية  تـفي حيف ي ،تافنجمع البيانات كتحميميا عمميتاف متداخمتاف كمتزام

عند انتياء عممية جمع البيانات، كفي حيف تستخدـ األرقاـ كالكـ في التعبير عف النتائج 
مات في التعبير عف أك الرسك  ،لمبيانات الكمية، تستخدـ األلفاظ كالمعاني المفظية كالسردية

                                                             
 .108ص   البيضاء، الدار، العربي، الثقافي المركز االجتماعية، العمـك في العممي البحث (:2007إبراىيـ ) اهلل عبد( (31
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كالبحث  ،كىذه الفركؽ ليست مطمقة في الفصؿ بيف البحث الكمي ،نتائج البيانات النكعية
 ،نو غير عممي أك منطقيأالنكعي، كينظر البعض إلى التمييز الحٌدم أك المطمؽ بينيا عمى 

 كاحد.  بحثساليب البحث النكعي في أك  ،كباإلمكاف الجمع بيف أساليب البحث الكمي
 النكعي استخداـ البيانات كالمعمكمات لبناء كتطكير مفاىيـ كنظريات تساعد  تـ في البحثي

في لمبناء كتطكير النظريات،  فيك أسمكب استنباطي كمف ثـ عمى فيـ العالـ االجتماعي،
 .  فيك أسمكب استقرائي كمف ثـ ،المنيج الكمي باختيار نظريات مكجكدة حيف يقـك

 عمى تفسير  ظكاىر بأسمكب إنشائي، بينما تعتمد البحكث الكميةتفسر البحكث النكعية ال
  ؽ الرقمية كاإلحصائية.ائالظكاىر باستخداـ الطر 

 ليس ىناؾ محاكلة لمتأثير ك  ،االنكعي الظاىرة االجتماعية كما تحدث طبيعين  يصؼ البحث
 . التجريبي الكمي لكضع تحت البحث كما ىك الحاؿ في البحثاكاستغبلؿ 

 النكعي لمتحقؽ مف الصدؽ كالثبات تختمؼ عف تمؾ المعايير  لمستخدمة في البحثالمعايير ا
 (. 32) الكمي المستخدمة في البحث

 : النكعي البحث، ك الكمي البحثاآلتي الفركؽ بيف كيبيف الجدكؿ   
  النكعي البحث، ك الكمي البحث( مقارنة بيف 1جدكؿ )
البحثالنوعيالبحثالكمي

 الحقيقة ليست منفردة تتككف مف منظكر المشاركيف. فردة ذات صفة مكضكعية.يفترض كجكد حقيقة من
ينظر إلى المكقؼ بصكرة كمية ضمف السياؽ العاـ الذم  يحمؿ المكقؼ االجتماعي إلى متغيرات أك جزئيات.

 يحدث فيو.
المكقؼ أك الظاىرة  بناء عبلقات بيف متغيراتبييتـ 

 .االجتماعية
 آراء، كمعتقدات المشاركيف. يفسر الظاىرة بناء عمى 

ك حالة أ امعينن  اكضعن  فراد يمثمكفأ بحثالمشارككف في ال  لممجتمع. المشارككف في البحث ىـ عينة ممثمة
 ما. 

يككف الباحث منفصبلن عف البحث مف خبلؿ استخداـ 
 األدكات. 

في المكقؼ  ينغمس الشخص المدرب )الباحث(
 االجتماعي.

ألفراد في مكاقؼ منضبطة ات اييدرس أفعاؿ كسمكك
 أخرل. احيانن أاحيانان كطبيعية 

 امكاقؼ طبيعية دائمن  اتيـ فيييدرس أفعاؿ األفراد كسمكك
 الباحث. بدكف تدخؿ

يستكشؼ أك يستطمع المفاىيـ كاألفكار أك النظريات بعد البيانات مف المشكمة  ينطمؽ مف نظريات كمفاىيـ لجمع
                                                             

32) )J. W. Creswell, (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative 
research (4th ed.). Boston: Pearson  
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 البيانات. جمع مكضكع البحث.
سردية، كقد تظير جداكؿ  بياناتو الفاظ ككممات كصفية اك ع بيانات كمية أك رقمية لتمثيؿ الكاقع.يجم

 ك اشكاؿ.أ أك رسكمات
يستخدـ اإلحصاء الكصفي أك يستخدـ االستقراء 

 البيانات االستنتاجي( في تحميؿ)االستداللي 
 يستخدـ االستقراء االستداللي لتحميؿ البيانات كالتكصؿ إلى

 اجات.استنت
المدركسة إلى مكاقؼ  اليدؼ ىك تكسيع نتائج الحالة اليدؼ ىك تعميـ النتائج باستخداـ اإلحصاء االستداللي.

 كحاالت مشابية.
تستخدـ مقاييس كاختبارات أك قكائـ تقدير لجمع البيانات 
 كالمعمكمات ذات الصمة بالبحث أك الظاىرة قيد البحث.

كالمراجع، بعيدنا عف يعتمد أسمكب المبلحظة كالمقابمة 
 األساليب القياسية كاإلحصائية.

ال يمتمؾ الباحث مركنة زمانية كمكانية لتنفيذ البحث أك 
 الظاىرة قيد البحث.

يجرم الباحث قياساتو بمركنة أكبر في الزماف كالمكاف، فقد 
مف عممية يقيس الظاىرة مف بدايتيا، أك في أية نقطة 

 لقاء الضكء عمى العبلقات القائمة.إلالتفاعؿ االجتماعي؛ 
يمارس البحث سيطرة تامة عمى جميع المتغيرات ذات 

 الصمة بالمتغير التابع.
 ال يسيطر عمى أم مف المتغيرات.

تكتب التقارير بمغة تخمك مف المصطمحات المعقدة، كطريقة  تستخدـ في كتابة التقرير الجداكؿ كاألشكاؿ البيانية.
 ب قصصي كسردم.عرض النتائج بأسمك 

 .65، 60مرائي، ص، ص ا، قنديمجي، كالس35، 32المصدر: أبك زينة، مرجع سابؽ، ص، ص 
 كلمفائدة يمكف تجميع الفركؽ الرئيسة بيف المنيج الكمي كالمنيج النكعي كما يأتي: 

 باإلضافة إلى المقابمة الشخصية المتعمقة، أما  ،يمجأ البحث النكعي لممبلحظة المتفاعمة
ككف نمط األسئمة يبة لمبحث الكمي فأف البحث يقـك بتجييز األسئمة مف قبؿ، ك بالنس

 تقميدم.
  المنيج النكعي ييدؼ إلى فيـ الظاىرة ضمف إطارىا، كال ييتـ بتعميـ النتائج، بينما يقـك

 البحث الكمي بقياس الظاىرة كتحميؿ بياناتيا الستخراج النتائج كتعميميا.
 ىر بأسمكب إنشائي، بينما تعتمد البحكث الكمية عمى تفسير تفسر البحكث النكعية الظكا

 ؽ الرقمية كاإلحصائية.ائالظكاىر باستخداـ الطر 
  العينة في المنيج النكعي عينة مختارة مف قبؿ الباحث، بينما العينة في المنيج الكمي

  .عشكائية
  ج الكمي يمـز ، بينما المنيالبحثالباحث في المنيج النكعي قد ينحاز إلى جية مف جيات

 الباحث بالخطة المكضكعة بشكؿ مسبؽ.
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  ا فيدمجيما، فيككف قسـ مف البحث يتـ باستخداـ باستطاعة الباحث أف يستخدـ البحثيف معن
 المنيج الكمي، كالقسـ اآلخر باستخداـ المنيج النكعي.

  فيجمع المعمكمات بشكؿ مباشر، كيمجأ إلى البحثالباحث النكعي يعيش في مجتمع ،
، أما الباحث الكمي فبإمكانو البحثؿ التي يعثر عمييا بينيـ، كيبقى معيـ طيمة فترة تحمي

 ا.العمؿ في المختبر، حيث يجرم المقاببلت في مكاف محدد مسبقن 
  ،الباحث في المنيج النكعي ىك الذم يقـك بإجراء المقاببلت مع األشخاص بشكؿ مباشر

نما الباحث في البحث الكمي يرسؿ بي ،البحثكيتفاعؿ معيـ كيتعمؽ معيـ في مجاؿ 
 كتصؿ إليو اإلجابات فقط. ،كف متباعدةااالستبيانات إلى أم

 السمكؾ مرتبط بشكؿ مباشر بالمكاف الذم يحي فيو األشخاص،  عتمد عمىالمنيج نكعي ي
تكاجد فيو عينة تبينما يقـك المنيج الكمي عمى عزؿ السمكؾ اإلنساني عف المحيط الذم 

  .البحث
 بينما تتـ عممية ا لتداخمياكذلؾ نظرن  ؛لبحث النكعي كقت أطكؿ في تحميؿ البياناتيحتاج ا ،

 جمع البيانات كتحيميا في المنيج الكمي في كقت أقؿ.
 ذلؾ بخبلؼ كبيرة، البحث قيمة مكضكع عف الباحث استقبللية تكتسب الكمي البحث في 

 .المعرفة مف اأساسين  انصرن ع لمباحث بكصفو الذاتي اإلدراؾ إلى يعكد الكيفي البحث فإف
 كالسمككية االجتماعيةالظاىرات  دراسة في الكمية الطريقة عف الكيفي االستقصاء يختمؼ 

 ؽائكطر  أغراض نفسيا ىي االجتماعيةالعمـك  ؽائكطر  أغراض أف اعتبار ترفض أنيا في
 سكاء ،كميةال البحكث في فاألساس ،المبدأ حيث األقؿ مف عمى كالفيزيائية، الطبيعية العمـك
 النظريات كاختبار تحقيؽ نحك تسعى أنيا الطبيعية العمـك ـ فيأ االجتماعية العمـك في

 تبدأ، في حيف النظرية االفتراضات مف مستمدة أنيا تأكيد طريؽ الظاىرات عف كتفسير
 أك االجتماعية العمـك مكضكعات أف كىك مختمؼ، منيجي مسمـ الكيفية مف البحكث

 امختمفن  اىدفن  تتطمب كلذلؾ الطبيعية، العمـك مكضكعات مف أساسيا في اإلنسانية مختمفة
 البحث. ؽائطر  مف مختمفة كمجمكعة ،االستقصاء في
  عديدة بيف المنيج النكعي كالمنيج الكمي، فباستطاعة الباحث أف العمى الرغـ مف الفركؽ

 بيف المنيجيف في كقت كاحد، كيقسـ بحثو بيف المنيجيف. جيدم
 الفصؿ األكؿ كمراجع مصادر: 

   . بالككيت المطبكعات الةكك  ،كمناىجو العممي البحث أصكؿ (:1984) أحمد بدر
 ، الجزائرمطبعة الجسكر ش.ـ.ـ كجدة ،البحث التربكم: مناىجو كتقنياتو (:2013) جميؿ حمداكم
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 انفصم انثاني:
 ساسيات انبحىث اننىعيةأ

 
 و.سفتموف النوعي مبحثل أواًل:توطئةتاريخية

 وأىميتو. البحثالنوعيثانًيا:مفيوم

 .البحثالنوعيمجاالتـثالثًا:

 ة.ينوعال ثوالبح خصائصرابًعا:

 اعتباراتأخالقيةوقانونيةفيالبحوثالنوعية.خامًسا:

 .أخالقياتالبحثسادًسا:

 .محدداتالبحثالنوعيوالتساؤالتالتييثيرىاسابًعا:

 .وعيوبومـزاياالبحثالنوعيثامًنا: 
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 :وسفتموف النوعي مبحثل توطئةتاريخيةأواًل:

 يفػػػ كاألثنكجرافيػػػااسػػػتخدـ مػػػف قبػػػؿ عممػػػاء االجتمػػػاع  ملؤلسػػػمكب الػػػذتعػػػكد بدايػػػة البحػػػكث النكعيػػػة   
البحػػكث  يالعقػػكد البلحقػػة فػػ يسػػتخدامو فػػاا، ثػػـ تزايػػد دراسػػاتيـ لػػبعض الظػػكاىر االجتماعيػػة كتفسػػيرى

غيػر  يف البحػث الكمػأحيػث يػرل الػبعض  ي،الكمػ مكذلػؾ كػرد فعػؿ لمنيجيػة البحػث التربػك  ؛التربكيػة
نو يركػز عمػى األسػاليب كك  ؛دراسة الظكاىر التربكية يقادر عمى تكفير المعرفة كالتفسيرات المعمقة ف

 كاإلجراءات أكثر مف النتائج.
أف تكجو البحث العممي، كأف يككف الباحث كاعينا بيا كثمة بعض االعتبارات الفمسفية التي ينبغي  

 (:33ىي )الفمسفية االعتبارات ، كأىـالنكعي عند القياـ ببحثو
 مكجكدة، ىي كىؿ ،لمظاىرة بنظرة الباحث كتعنى :الككف( )فمسفة (Ontology))الكينكنة(  انتولوجي
  ؟ليا كبشر دراكناإ نتاج ىي الحقائؽ أف أك عف اإلنساف؟، كمنفصمة

 كيفية كتعنى المعرفة(، معتقدات، )عمـ ) (Epistemology)لممعرفة الكصكؿ )كيفية ابيستمولوجي
 بالظكاىر. كعبلقتيا لممعرفة كصكؿ الباحث

 كمبادئ كأفكاره بآراء عنىتك  الباحث(، : أفعاؿ )قيمة (Axiology)كدكره  الباحث )قيمة اكسيولوجي
 البحث.  عمى تأثيرىا كمدل ،الباحث

 كاألدكات البحث، كطرائؽ مناىج أفعاؿ، كتشمؿ )البحث منيج( (Methodology) ميثودولوجي
 الحقائؽ. الستكشاؼ يحتاجيا الباحث التي

 األفعاؿ. تقكد التي المفاىيـ أك المعتقدات ىك مجمكعة النموذجالفمسفي:
 ية في البحث العممي إلى أف النمكذج الفمسفي ىك:الفمسف النماذج كترجع أىمية استخداـ 

 لمبحث. كخارطة فمسفي إطار
 كثباتو. البحث تناسؽ عمى الحفاظ
 البحث. لخطكات تبرير
 البحث. معايير جكدة مف
 كتمكنو.  لمباحث العميؽ الفيـ عمى يدؿ

 :  الفمسفية النماذج أىمومن
                                                             

33) )PATTON, M. Q. 2015.Variety of qualitative inquiry frameworks: paradigmatic, philosophical and theoretical orientations 
In: Qualitative research & evaluation methods. 4th ed. ed. Thousand Oaks, Calif.; London: Sage. 
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 النمكذج التفسيرم. 
 النمكذج الكضعي.

 عد الكضعي.النمكذج ما ب
 ي. النمكذج البرجمات

ف الحقيقػة ليسػت كاحػدة، بػؿ إنيػا متغيػرة كتتشػكؿ إعمى الفمسفة التي تقكؿ بػ النكعي البحث عتمديك    
البحػػث النػػكعي أف الحقيقػػة متعػػددة كليسػػت ، حيػػث يفتػػرض مػػف خػػبلؿ فيػػـ مجمكعػػة مػػف النػػاس ليػػا

، كمػا العقمػي المنطقػي، أك زيػادة البيانػاتحػؿ بالتحميػؿ يختبلؼ المكجكد فييػا ال يمكػف أف كاحدة، كاال
كال يقػـك باختبػار  ،يتعامؿ مع مكاد رمزية تحتاج لمكثير مف التفسير، كيقػـك باإلجابػة عمػى األسػئمةأنو 

اكتشػػػاؼ مكاقػػػؼ كآراء النػػػاس تجػػػاه القضػػػية المبحكثػػػة،  إلػػػى يسػػػعى البحػػػث النػػػكعي، حيػػػث فرضػػػيات
لػػػذلؾ فمػػػف الصػػػعب تحديػػػد كحصػػػر المجػػػاالت التػػػي ك يـ، الثقافػػػة، كأنمػػػاط حيػػػاتك القػػػيـ، ك سػػػمككياتيـ، ك 

 يتناكليا البحث النكعي.
ا، اإلنسانية العمـك في الباحث عمىك    ا كالتربكية عمكمن  ككاضحة محددة رؤية مف ينطمؽ أف خصكصن

 كالمناىج كالنظريات بالفمسفات ييزكده ألنو ؛ (Research Paradigm)البحثي بالنمكذج يتصؿ فيما
 لؤلىداؼ كتحقيقو البحث، عممية نجاح في كتيسيـي  بحثو، نمكذج تدعـي  التي ساسيةاأل كاألدكات
 كالنماذج، كالمعتقدات، اضات،ر االفت مف مجمكعة دمج عمى يقكـي  البحثي كالنمكذج ،منو المرجكة
ا كيتضمف الجيد، البحثب مقياـل اءات؛ر كاإلج  . البيانات كتفسير كتحميؿ جمع ائؽر ط أيضن

 بحثو، اءر إلج كاتباعيا تبنييا اإلنسانية العمـك في لمباحث ييمكف رئيسة بحثية ماذجن أربعةكثمة  
 التفسيرم كالنمكذج ، (Positivism) الكضعي النمكذج :في تتمثؿ النماذج كىذه، أىدافو كتحقيؽ

(Interpretivism) ، النظرية نقد كنمكذج (Critical Theory) ، اغماتير الب كالنمكذج  
(Pragmatism) . 

 النمكذج مف المنبثؽ الكمي البحث عمى فعؿ كردة التفسيرم، النمكذج مف النكعي البحثكقد انبثؽ   
الىـ) كجكد مف أكثر ىناؾ أف التفسيرم النمكذجيفترض ك ، الكضعي  بكشؼ الباحث يقكـي  سكؼ( عى
 خبلؿ مف اإلنساني السمكؾ كفيـ تحديد لمباحث يمكف ال لذلؾ البحث؛ خبلؿ المختمفة مضامينو
 التي كالمفاىيـ المعاني خبلؿ مف يتشكؿي  كفيمو اإلنساني السمكؾ تحديد كلكف فقط؛ الخارجية العكامؿ
 (.34) فيو يعيشكف الذم الكجكد حكؿ الناس يممكييا

                                                             
34) )N. Mackenzie , & S. Knipe (2006). Research dilemmas: Paradigms, methods and methodology. Issues in Educational 

Research, 16(2), 193-205    
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ا؛ ذلؾ عكس يرلف ،الكضعي النمكذجأما    الباحث سيقـك اكاحدن  اكجكدن  ىناؾ أف يفترض ألنو تمامن
 مف اإلنساني السمكؾ كفيـ تحديد لمباحث ييمكف لذلؾك  البحث؛ ؿخبل المختمفة مضامينو بكشؼ
 عمماء قبؿ مف تقميدينا المستخدمة كالطرؽ المناىج استخداـ ييمكف كبالتالي الخارجية، العكامؿ خبلؿ

 (.35) اإلنسانية المشكمة كقياس لمبلحظة الطبيعة
 (:36ىي ) أساسية مككنات أربعة مف البحث نماذجكتتألؼ  

 الكاقع طبيعة د ييحدِّ  نوكك  بحث؛ ألم كاالنطبلؽ البداية نقطة ىك  (Ontology) جودالو عممُ
 الكاقع ىذا في الناس بيف التي العبلقة نفيـ أف نستطيع ككيؼ فيو، نعيش الذم االجتماعي كالسياؽ

 كالكجكد آخر جانب مف االجتماعي كالسياؽ الكاقع كبيف بيننا التي العبلقة إلى إضافةن  جانب، مف
 كعميو الكجكد، تعٌدد يفترضي  النكعي فالباحث ؛امتعددن  أك اكاحدن  يككف أف إما الفمسفي المنظكر مف
 غير يككف أف عميولؾ لذك  منفصمة، غير تككف استور بد يقـك سكؼ الذم كالكجكد ،بينو العبلقة فإف

 المضاميف ـفي لغاية الكجكد ىذا مع مباشرة يتفاعؿ ألنو اإلنساني؛ السمكؾ يدرس عندما مستقؿ
 .المتعدد الكجكد ذلؾ في اإلنسانية لممشكمة المختمفة

 الذم الكجكد مف المعرفة عمى الحصكؿ يمكننا كيؼ بو ييقصد (Epistemology) المعرفة عممُ
 يككف أف إما الفمسفي المنظكر مف المعرفة عمى الحصكؿ مف الباحث كمكقؼ، كنفيميا فيو نعيش

 كليس ذاتينا، يككف أف يجب الكجكد مف مكقفو عمى بناءن  لنكعيا كالباحث ذاتينا، أك مكضكعينا
 كذلؾ مضامينو، اسةر بد يقـك سكؼ الذم المتعٌدد الكجكد مف المعرفة عمى الحصكؿ في مكضكعينا
 .الحقنا تيناقش سكؼ كما . الكمية كليس النكعية، البيانات جمع أدكات باستخداـ
 البحث، تضبطي  التي كالممارسات اءاتر كاإلج ئالمباد عف عبارةكىك  (Methodology) المنيج
 مف ميتعٌددة مجمكعة النكعي كلمبحث ،أسئمتو عف كاإلجابة أىدافو، لتحقيؽ الصحيح التكجيو كتكجيوي 
 تصميـ مناقشة عند الحقنا النماذج ىذه كستيكضح كاستخداميا، تبنييا ييمكف التي البحثية المناىج
  .النكعي البحث
 بأسئمة المتصمة البيانات كتحميؿ لجمع تيستخدـ التي اءاتر اإلج أك اآلليات يى  (Method) األداة
  (. 37) البيانات كتحميؿ لجمع استخداميا ييمكف التي األدكات مف مجمكعة النكعي كلمبحث، البحث

                                                             
35) )J. W. Creswell, (2009). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (3rd ed.): SAGE 

Publications   
          ، مرجع سابؽ.أحمد حسف الفقيو( (36
37) )E. G.Guba , & Y. S. Lincoln, (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln 

(Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105-117). California: SAGE Publications    



 
 

51 
 

 2019 /محمد علي الحاجأحمد  .د أ. انبحىث اننىعية )انكيفية(  

 البحث نماذج بمككنات ايةر كد إلماـ لديو يككف أف ينبغي النكعي الباحث أف ،دـقت ممايتضح ك   
 .الصحيح النحك عمى أىدافو تحقيؽ إلى كتكجيو بحثو، تصميـ في سيتساعدهي  ألنيا السابقة؛


وأىميتو: البحثالنوعي ثانًيا:مفيوم

نو ييتـ بدراسة الظكاىر كك  ؛(naturalistic) " البحث الطبيعي": مبحث النكعي عدة أسماء منيال  
 إلى تفي بالكصؼ فقط بؿ يتعدل ذلؾألنو ال يك ؛كقد يسمى البحث التفسيرم في سياقيا الطبيعي،

  في مجاؿ دراسات عمـ اإلنساف، العمؿ الميداني السيمالتحميؿ كالتفسير، كقد يسمى ا
(fieldwork)،  االثنكجرافي أخرلكيسمى أحياننا.  

 :منياالبحكث،  مف أنماط مختمفة عمى يحتكم شامؿ مصطمح ىك النكعية البحكث مصطمحك   
مجاؿ  في تجرم التي) الطبيعية كالبحكث الميدانية، كالبحكث دراسة الحالة،ك  االثنكغرافية، البحكث
 أسسيا في بعضيا البعض عف البحكث ىذه تختمؼ، ك بالمشاركة المبلحظة كبحكث (،طبيعي
 مقارنة كاحد تصنيؼ في تضعيا المظاىر المشتركة مف اعددن  اجميعن  بينيا أف إال كالتحميمية، الفمسفية
 بالسياؽ الذم ادائمن  مرتبط اإلنساني السمكؾ أفمف  النكعية البحكثيث تنطمؽ ، حالكمية بالبحكث

 يمكف ال كغيرىا الثقافية، كالمؤسسات، كالمكضكعات الثقافات :مثؿ االجتماعي الكاقع كأف فيو، حدث
  .الطبيعي الكاقع في يحدث الذم بنفس األسمكب المتغيرات مف مجمكعة إلى خفضو

عمميةي تحقيؽ لمفيـ، مستندة عمى التقاليد الميتمٌيزة لمنيج البحث  :ي بأنوكيعٌرؼ البحث النكع   
كيقـك الباحث ببناء صكرة معقدة  ،قـك بالكشؼ عف مشكمة اجتماعية أك إنسانيةيالعممي التي 

في  كذلؾ بحكث،ا يفٌصؿ فيو كجيات نظر الم، كيضع تقريرن كالمعاني الكممات ؿيحمتك  ،ممةاكش
   (. 38" )المكقؼ الطبيعي

ك المكقؼ أفي السياؽ  ؤهأك إجرا ،م يمكف القياـ بوذال بحثال بأنو: ييعٌرؼي البحث النكعيكما   
ثـ يحمميا بطريقة استقرائية مع  الطبيعي، حيث يقـك الباحث بجمع البيانات، أك الكممات، أك الصكر،

 (.39) معبرةالتركيز عمى المعاني التي يذكرىا المشارككف، كتصؼ العممية بمغة مقنعة ك 
ا بأنو:      ةشمكلي ةبطريق ةقعياك ال ةطبيعيالالبحث الذم ييدؼ إلى كشؼ الظكاىر كيعرؼ أيضن

كمناسب بالكاقع( بكسيمة جمع الحقائؽ مف الخمؼ الطبيعي كمصدر مباشر )أكؿ( بأداة أساسية ىي 
 .40) ) الباحث نفسو

                                                             
     Saifudin Azwar,Metode Penelitian, 2010 ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 5( راجع: (38
  . 22ص  ،2 : منيجية البحث كتحميؿ المضمكف، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط(2008) أحمد أكزم( المشار إلٌه فً: (39

40) Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian,(Yogyakarta: Teras,2009) hal 100   ) 
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ؿ أك ىك نكع مف البحكث التي   كميةي، كيسعى إلى التبصر  أك ائيةاحص بطرائؽ غير إلى نتائج تصن
كالفيـ كالتطبيؽ عمى المكاقؼ المشابية، كمف ثـ ينتج عف التحميؿ الكيفي نكعنا مف المعرفة تختمؼ 

  عف البحث الكمي.
ا بأنو     تيتـ بالفيـ كالتفسير المتعمؽ لؤلحداث كالظكاىر مف  يتمؾ البحكث الت :كما يعرؼ أيضن

ككممات  ،ذلؾ تعبيرات رمزية يحداث كالظكاىر األخرل، مستخدمة فكافة أبعادىا كعبلقتيا باأل
كالتعبير عف النتائج الخاصة  ،جمع المعمكمات يالعتمادىا عمى أساليب غير كمية ف كصكر

 (. 41)بحث بالظاىرة مكضكع ال
أك  ؽ اإلحصائيةائنتائج بالطر  إلى ىك البحث الذم ال ييتكصؿبأنو:  ينكعالبحث الكيمكف تعريؼ   
 .تفكير العميؽ كالتفسير كاالكتشاؼعمى ال لكمية، اعتمادناا
صكرة أقكاؿ مكتكبة أك  فيالحقائؽ الكصفية  قدـالبحث التي ت ىي إجراءات النكعيةالطريقة ك   

عممية االستنباط  ييتـ بتأكيد التحميؿ فتك  (،42) ف سمكؾ المرء المبحكثعشفيية صادرة 
  (.43ي )منطؽ عممبعبلقات بيف المظاىر المبحكثة تحميؿ الكفى  كاالستقرائي، نباطياالست
ا بعيدن  ،ـ الكممات كالصكر كاألشكاؿاستخدباالبحث النكعي الحقائؽ بطريقة سردية أكثر كيعرض   

ا بفيـ الظكاىر مف منظكر األفراد كىك أكثر اىتمامن  ،الى حد كبير عف األرقاـ كاالحصائيات
ىنا المعاني كالفيـ التي يككنيا األفراد عف الحقائؽ. ك لى الحقائؽ مف خبلؿ إحيث يصؿ  ،كالجماعات

ا أكثر حيث يككف الباحث النكعي منغمسن  ،يعتمد البحث النكعي أكثر عمى ذاتية الباحث المنضبطة
كالعينات التي يتـ دراستيا في ىذا النكع مف البحكث عينات قصدية  ،في الظاىرة مكضكع البحث

كليست عينات عشكائية احتمالية كما ىك الحاؿ مع البحكث  ،حداث(أك أ ،شخاصألغرض التحميؿ )
 . تكفيرىا كفؽ لغزارة المعمكمات التي سيتـ يتـ اختيار تمؾ العيناتك الكمية، 

إلى دراسة  النكعيةتتعمؽ بسعي البحكث  ، أحدىما:ية خاصيتيف مشتركتيفنكعالبحكث الكتتضمف   
 مف النكعيةتكمف في أىمية مكقع البحكث  ا:. كثانييمتمؾ الظكاىر التي تحدث في ظركؼ طبيعية

ا ما نادرن  فيي ، كمف ثـدراسة الظكاىر بكافة تعقيداتيا كعبلقاتيا بسائر الظكاىر المعيشة األخرل
ألنيا تدرس القضايا كالمسائؿ مف جكانب مختمفة،  ؛تسيؿ معنى ما يسجؿ مف انطباعات كمشاىدات

 مثؿ: ا لممعاني التي يطمقيا الناس حكؿ ظاىرة ما،فيمن تتضمف مقاربات تفسيرية لمعالـ، ك  كبالتالي

                                                             
    academy.com-https://www.bts المكقع:( 41(

(42 ) Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)      
43) Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2004), hlm. 5    ) 

https://www.bts-academy.com/
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كليس مف زاكية التعداد الرقمي كالنتائج  ،دراسة الفعؿ االجتماعي كالمعتقدات كالقيـ مف زاكية كيفية
 .(44اإلحصائية )

 إلى ما يأتي: أىميةالبحوثالنوعيةكترجع  
 ة كدراستيا، كتحميميا كمعرفة بالقدرة عمى الدخكؿ إلى أعماؽ الظاىر  يتميز المنيج النكعي

 بياناتيا مف الناس.دكف أف يقـك بجمع  ،تفاصيميا
  أم في الطبيعة، كدكف  ،قدرة عمى دراسة الظاىرة في مكاف حدكثياالالنكعي يتيح لمباحث

 إلى استبانات.  الحاجة
  ى إجراءات السير بالبحث في ضكء ما إجراء تعديبلت كتطكيرات عميتمتع بمركنة كبيرة في

 يسفر عنو الكقع مف تعقيدات أك ظركؼ ما. 

 ر عف يمتعبل بحث؛ كذلؾا لمحرية الكبيرة التي يعطييا لعينة النظرن  ؛يقدـ لمباحث معمكمات ميمة
رأييا.

 :(45)منياكفي ىذا السياؽ، تحقؽ البحكث النكعية غايات عدة 
عبلقات، كسمكؾ ك عمميات، ك مف خبلؿ الكصؼ يمكف إظيار طبيعة مكاقؼ معينة، إذ  الوصف:

 الناس في أكضاع مختمفة. 
الكيفي عمى استخبلص مشاىد مف الكاقع االجتماعي، كمف ثـ  النكعي أك يساعد البحث التفسير:

 تفسير ما يحدث في سياؽ الظاىرة. 
يتيح البحث الكيفي لمباحث أف يمتحف صبلحية االنطباعات كالتصكرات كاألىداؼ،  التحقق:

 التعميمات. كالتحقؽ مف النظريات ك 
جممة كسائؿ تساعده عمى إطبلؽ أحكاـ معينة عمى  النكعيةيستخدـ الباحث في البحكث  التقويم:

 المحتكيات كاالستنتاجات المحصمة. 
في  شامؿالكاقعي ك الصدؽ العف طريؽ  المشكمة كتشاؼ مظاىراإلى  ةينكعث الك البح يدؼكت  

 لممشكمة أك الظاىرة مكضع البحث، الطبيعية ف الخمفيةعبكسيمة جمع الحقائؽ الكاقع الطبيعي، 
 بالمشكمة الخاصة كالدكافع لؤلسباب كالمعتقدات، مفصؿ الحصكؿ عمى فيـ كالتفاعؿ معيا؛ بقصد

 الكصكؿ إلى الحؿ الصحيح في اتجاه كما التأثيرات الخاصة بالمشكمة؟ ككيؼ؟ لماذا كفيـ البحثية،
(46.)  

                                                             
44) )Jane Ritchie,& Jane Louis (2003): Qualitative research practic . Sage pub.p:3    
يماف السامرائي ) عامر قنديمجي،( (45   ، ردفعماف، األ كالتكزيع، لمنشر العممية اليازكرم دار كالنكعي، العممي الكمي (: البحث2009كا 

(46) Ahmad Tanzeh,  Metodologi Penelitian Praktis, (Tulungagung: P3M, 2006), hlm. 40 hlm. 4                                     
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 االىتماـينصب  حيث، بحثإلى فيـ الظاىرة مكضكع ال في األساس ةالنكعي ثك البح كما تيدؼ  
 . السمكؾ التي تمت مبلحظتيا أنكاع أك ،تـ جمعيايىنا أكثر عمى حصر معنى األقكاؿ التي 




:البحثالنوعيتمجاالثالًثا:
مجاالت المعرفة كالفكر كالعمـ كثيرة كمتعددة، ككؿ مجاؿ منيا يحتاج إلى معالجة معينة كفؽ   

فمف تمؾ المجاالت ما يصمح معو الدراسة كالفحص كاالستقراء، كمنيا ما  ،لبحث العمميأصكؿ ا
يصمح مع التحميؿ ككشؼ الخبايا، كمنيا ما يصمح معو النقد كالتقكيـ، كمنيا ما تصمح معو المناقشة 

 (. 47كالجدؿ كالمناظرة كالمقارنة كالمكازنة كاالستدالؿ كغير ذلؾ )
 : (48النكعي ) يدكر حكليا البحث العممي كمف أبرز المجاالت التي  

الدراسة في مجاؿ البحث ىك الفحص كاالستقراء، كتناكؿ مكضكع معيف مف بكالمقصكد  الدراسة:
براز األفكار كالقضايا كتكضيحيا.  جميع جكانبو، كشرحو كتفصيمو كتكسيعو، كا 

استيعاب األطراؼ كالشؤكف كالمقصكد بالتحميؿ التعمؽ ككشؼ الخبايا، مع البحث الشامؿ ك  التحميل:
 كمعالجتيا بدقة.

كالمراد بالنقد ىنا التقييـ الذم يبرز مدل التزاـ القكؿ باألصكؿ العممية مف خبلؿ عممية  النقد:
 أك دراسة أك نتيجة. أك قكالن  تستيدؼ عمبلن 

، ألصكليةكالمناقشة ىي المناظرة الفكرية التي تعتمد طريقة الجدؿ في البحكث الفمسفية كا المناقشة:
 حيث تكرد اآلراء كاألقكاؿ ثـ تبرز إيجابياتيا كسمبياتيا.

حيث تجمع أدلتيا كتناقش كيبيف ضعفيا،  ،كيستخدـ الرد في البحكث الكبلمية كاألحكاـ العامة الرد:
  .ثـ يتبع ذلؾ الحكـ ببطبلف العمؿ أك االعتقاد الذم ترتب عمييا ،كبطبلنيا
خضاعيا لمعايير البحث العممي كالنقد  ،دلة أك األقكاؿ أك اآلراءكالمكازنة ىي جمع األ الموازنة: كا 
  .كمحاكمتيا كتقديـ ما رجحتو األدلة في ميزاف النقد العممي ،العممي

ثـ كضع  ،لمعرفة أكجو الخبلؼ كنقاط االلتقاء ؛كتككف المقارنة بيف فكرتيف أك ظاىرتيف المقارنة:
 ايير البحث العممي.ا لمعاألحكاـ العامة في ىذا المجاؿ كفقن 

                                                             
  200-194ص، دار المؤرخ العربي بيركت، أصكؿ البحث لمدكتكر(: 1412) عبد اليادم الفضمي (47)

 .49ص ، جامعة أـ درماف اإلسبلمية مناىج البحث العممي، (:2003) جماؿ الديف محمد عمي تبيدم( (48
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أك  ،لتأييد فكرة أك إثبات صحة رأم ؛كحشد النصكص ،كالمقصكد باالستدالؿ جمع األدلة االستدالل:
 قكؿ أك عمؿ.

بحسب طبيعة البحث كأىداؼ  ؛كقد تتداخؿ تمؾ المجاالت كيشترؾ في البحث الكاحد أكثر مف مجاؿ
 الدراسة.

لكنو يتصؼ بالحركة ك  ،رب األساليب لممنيج الكصفيأق البحث النكعيكما تجدر اإلشارة أليو أف   
كليس مف خبلؿ  ،كالحكـ عميو يككف مف القارئ كالباحث، فيمو لمظاىرة كتفسيرىا كالحيكية مف خبلؿ

أك الحالة بمكانيا الطبيعي، فييظير مياراتو  ثـٌ إٌف الباحث يعيش الحدث ،اإلحصاءات كالمعادالت
النكع مف البحكث  كيضع تصميـ أكلي لمبحث كاالستقصاء، فيذا المعمكمات كتفسير الظاىرة، بجمع

أما  ،كمكقع البحث ،كالدراسات السابقة ،الخبرات ، مثؿ:كمصادر كثيرة ،يحتاج لحساسية مرىفة
 العينة التي يختارىا الباحث فيي ليست عشكائية بؿ قصدية يقـك باختيارىا عف قصد.

 ة:ينوعال ثوالبح خصائص رابًعا: 
 عديدة، أبرزىا: ة بخصائصينكعال ثك البحتتميز   

  الظركؼ الطبيعية لمظاىرة مكضكع البحث دكف ضبط، حيث ييتـ  يف نكعيالبحث ال ليجر
تـ جمعيا، فيك يؤمف بأف أفعاؿ  يتحدث فيو الظاىرة عند تفسير البيانات الت مبالسياؽ الذ

ـ سمكؾ اإلنساف دكف تحدث فيو، كأنو ال يمكف في ياإلنساف كمشكبلتو تتأثر بالسياؽ الت
 يكتنؼ أفعالو، كأفكاره، كمشاعره. ماإلطار الذ

 تصؼ بالتمقائية كاالنفتاح عمى المتغيرات التي تظير مف استخداـ الباحث لممقابمة غير ي
أك المبلحظة غير المقننة، فيحصؿ عمى إجابات كمبلحظات مختمفة مف  ،المقننة

 المشاركيف.
 التفاعؿ لمباحث يتيح كىذا ميداني، بحث أنو أم ،ميدافال في غالبنا النكعي البحث ييجرل 

 .فييا يعيشكف التي كبيئتيـ سياقيـ في )لبحث)عينة ا المشاركيف مع عؿاكالف المباشر
 جمع  إلى إضافة ،تعتمد عمى المبلحظة المباشرة في الميداف الطبيعي لمحياة االجتماعية

 الكثائؽ كالمستندات التي تسند المبلحظات كتكثقيا.
 مجرد التحقؽ مف  يذا طبيعة استكشافية كتفسيرية، كال ينحصر ىدفو ف نكعيالبحث ال

 فرضيات مسبقة.
 كعبلقتيا بالظكاىر  ،ييدؼ إلى الفيـ كالتفسير المتعمؽ لمظكاىر المبحكثة مف جميع أبعادىا

 ستخبلص استنتاجات عنيا لتككيف رؤية كمية متكاممة عف مكضكع البحث.اك  ،األخرل
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  كليس المشاركيف، لدل التي كالمضاميف المعاني عمى التعرؼ في النكعي بحثال ييركزي 
  .الباحث لدل التي كالمضاميف المعاني

  الميداف، مع لتتناسب كخطكاتو اءاتور إج لتغيير قابؿ فيك بالمركنة؛ النكعي البحث يتسـي 
كسة، كالمشكمة  كيفيـ؛ يسمعك  يرل ما عمى النكعي الباحث، كيعتمد المشاركيف كسياؽ المدري
 بحكثة.  الم الظكاىر لتفسير

  مف يتطمب كىذا البيانات، لجمع تيستخدـ التي األدكات بتعٌدد غالبنا النكعي البحث يتميزي 
د كفيميا بجمعيا، قاـ التي لمبيانات الدقيقة اجعةر الم الباحث  المختمفة، مضامينيا اؾر كا 

 المشكمة فيـ في تيساعد بيا ؽمكثك  نتائج عمى لمحصكؿ مكضكعات؛ أك فئات في كتنظيميا
كسة  .المدري

 عتمد عمى أساليب غير قياسية أك كمية، مثؿ: المبلحظة بالمشاركة، كالمقابمة المتعمقة، ي
 مرئية. تسجيبلت صكتيةكاالستبيانات المفتكحة، كدراسة الحالة، كتحميؿ الكثائؽ، 

  عمى تخطيط مسبؽ كما تتسـ أساليب جمع المعمكمات بمركنة عالية، كال تعتمد بشكؿ كبير
فترة ك البحكث الكمية، حيث يمكف لمباحث أف يجرل تعديبلت مستمرة عمى طبيعة األسئمة،  يف

 مقابمةقد يحاكؿ الباحث ك  ،األفراد الذيف تتـ مقابمتيـ مف حيث النكع كاألعدادك المقاببلت، 
ده إلى تكسيع منو بأف تمؾ المقاببلت تقك  اكذلؾ شعكرن  ا؛خريف لـ يخطط لمقابمتيـ سابقن آ

 تفسر الحدث أك الظاىرة. يالمعمكمات الت
 يقـك بالتفاعؿ  معممية جمع المعمكمات، فيك الذ ياألداة الرئيسة ف النكعي الباحث ديع

يقـك بإجراء  م)معايشة المفحكصيف(، كىك الذ يكضعيـ الطبيع يكالمشاركة مع األفراد ف
  .(49) الكثائؽ كتحميؿدراسة  خبلؿ مف وبنفس البيانات، كيقـك بجمع المقاببلت كالمبلحظات

:فيالبحوثالنوعيةاعتباراتأخالقيةوقانونيةخامًسا:
 ااىتمامن النكعية لقيت االعتبارات األخبلقية كالقانكنية التي ينبغي أخذىا باالعتبار في البحكث   

كانت أ سكء اؿ البحكث العممية بأنكاعيا،مف قبؿ كثير مف المختصيف كالعامميف في مج اكاسعن 
 نكعية. ابحكثن  ـأكمية ا بحكثن  كانتأتربكية، كسكاء  ـنفسية أ ـطبيعية أ

 كالجمعية األمريكيةكممثبلن باألفراد أك الجمعيات كالمنظمات المختمفة  اككاف ىذا االىتماـ كبيرن   
 لعمـ النفس، كالجمعية األمريكية لمبحكث النفسية، كغيرىا مف المؤسسات كالمنظمات.

                                                             
49) )J. W. Creswell, (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative 

research (4th ed.). Boston: Pearson    
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أف العديد مف البحكث التربكية تتعامؿ مع اإلنساف فإنو مف الضركرم فيـ المسؤكليات  كبما  
 اعممية إجراء البحكث كالدراسات عمى األفراد آثارن كل ،البحكث مثؿ ىذه األخبلقية الخاصة بإجراء

يجابية عمى األفراد ية كمف المنيج ،مف طبيعة األسئمة البحثية اكتنتج السمبيات أحيانن  ،سمبية كا 
المصممة لمتكصؿ إلى النتائج كالتي قد تسمؿ عمى آثار سمبية مف مثؿ األذل النفسي كالقمؽ، 

ىذه ك انتياؾ حقكؽ اإلنساف،  اكالشعكر بالخجؿ، كعدـ احتراـ الذات، كتيديد كرامة الفرد، كأحيانن 
 البحث. مقارنة بالفكائد التي تجني مف قبؿ المشاركيف في ىاكتقدير  ،اآلثار يجب أف يتـ كزنيا

:النوعيأخالقياتالبحث سادًسا:
تتعامؿ األخبلؽ بشكؿ عاـ مع ما ىك صحيح، كما ىك غير صحيح، كما ىك جيد كمناسب، كما   

ىك غير مناسب، كمف الطبيعي أف يككف ىنالؾ درجة مف االتفاؽ بشأف تعريؼ ما ىك صحيح 
مجمكعات الحككمية كالمينية بدراسة أخبلقيان، كما ىك غير ذلؾ في البحكث، كلقد قامت العديد مف ال

جراؤىا بحيث يتـ حماية  القضايا األخبلقية بعمؽ، كقد نشرت مبادئ عامة لمتخطيط لمبحكث، كا 
 حقكؽ المفحكصيف )المشاركيف(.

أغمب المبادئ األخبلقية التي نشرت مف قبؿ الجمعية األمريكية لمبحكث النفسية ذات عبلقة ك  
مف قبؿ جمعية عمـ النفس كالمتعمقة بالبحكث النفسية بشكؿ عاـ،  اكأيضن بالحكث التربكية بأنكاعيا، 

 كعمى الباحث أف يطمع عمى ىذه المبادئ كيعمؿ عمى مراعاتيا في إجراء دراستو.
كخاصة البحكث  ،التي ينبغي مراعاتيا عند إجراء البحكثالمبادئ كاالعتبارات األخبلقية أىـ  كمف 

 ما يأتي:  النكعية
  التي قد تؤثر عمى قرار الفرد غ المشاركيف بكافة جكانب البحث ـك الباحث بإببليجب أف يق

بالمشاركة أك عدميا، كما يجب عميو اإلجابة عمى كافة االستفسارات التي قد تطرح مف 
 المشاركيف.

   مع المشاركيف قدر اإلمكاف. اكأمينن  ايجب عمى الباحث أف يككف صريحن 
  مى كؿ مجريات األحداث، كما جمع عنو مف بيانات أك مكافقة المشارؾ تعني اطبلعو ع

 أقكاؿ.
    عمى الباحث أف يعمـ المشاركيف بأىداؼ البحث، كأف يحصؿ مف كافة المشاركيف عمى

ينبغي أخذ مكافقة أكلياء  البحث، كفي حالة استخداـ األطفاؿ في البحثالمكافقة لبلشتراؾ في 
 أمكرىـ بالمشاركة.

 حرية الكاممة في اتخاذ قراره بالمشاركة، كعدـ إجباره عمى ذلؾ، ينبغي إعطاء المشارؾ ال
إلجبار الشخص عمى المشاركة في البحث كفي  ؛ككذلؾ عدـ استغبلؿ العبلقات الشخصية
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البحكث الطكيمة قد يحتاج الباحث إلى مكافقة المشارؾ عمى المشارؾ في فترات مختمفة مف 
 البحث.

 تية:بالحسباف االعتبارات كالمبادئ اآل يأخذ كبعد مكافقة المشارؾ عمى الباحث أف
 البحث: من عمى الباحث أف يضع لبحثو خطة تضمف إعطاء كؿ مشارؾ حرية االنسحاب

االنسحاب مف البحث في أم كقت يريد، كعمى الباحث أف يعمـ المشاركيف بذلؾ حتى األطفاؿ 
د أعطاىا لمباحث بشكؿ مكافقة لممشاركة يككف ق ةمنيـ. كلممشارؾ الحؽ الكامؿ في سحب أي

 مسبؽ، ككذلؾ لو الحؽ في سحب أية بيانات كانت قد جمعت منو خبلؿ البحث.
سرية المعمكمات أحد المطالب األساسية كالشرعية التي ينبغي ضمانيا خبلؿ  دتعسريةالمعمومات:

الكقاية، الباحث المسؤكؿ عف تأميف ىذه الحماية أك  دكيع ،جمع المعمكمات كالبيانات خبلؿ البحث
نو ال يجكز استخداـ المعمكمات التي تؤخذ مف المكضكع األىمية المناسبة، حيث إ كعميو إعطاء ىذا

 المشاركيف ألغراض غير األغراض التي حدد كأعمنت لممشاركيف.
فمثبلن يتكقع المشارككف في البحكث النفسية أنتعالج المعمكمات المتعمقة بيـ بسرية تامة. كال يجكز   

شعكر المشاركيف أف المعمكمات ك  ،لمعمكمات التي تـ جمعيا مف المشاركيف إال بمكافقتيـإفشاء ا
كعدـ حجب أية  ،التي سيقدمكنيا ستككف في أماف يدفعيـ لممشاركة بالبحث بكؿ صدؽ كمكضكعية

كاألمر نفسو ينطبؽ عمى المعمكمات التي تجمع مف المكقكفيف المشاركيف في  ،بيانات عف الباحث
 كؿ إجراءات التحقيؽ في المحاكمات.دراسة ح

 الحمايةلممشاركين: عمى الباحث تػأميف الحماية كالكقاية لكافة المشاركيف في بحثو كعميو توفير
ضماف عدـ تعرضيـ ألية مخاطر جسمية أك صحية خبلؿ إجراء البحث، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة 

أية ظركؼ، تعرض المشاركيف ألية نو ال يجكز المجازفة تحت ، إذ إلممخاطر العقمية كالنفسية
كعمى الباحث أف يكضح لممشاركيف المخاطر المحتمؿ تعرضيـ ليا خبلؿ  ،مخاطر ميما كاف نكعيا

إجراء البحث أك البحث، كعميو أف يتخذ كافة اإلجراءات الكقائية التي تضمف سبلمة المشاركيف في 
 بحثو.

إجراء البحث عمى بعض األدلة المتعمقة يمكف أف يحصؿ الباحث مف خبلؿ عممية تقديمالنصح:
بكجكد مشكبلت نفسية أك جسمية عند بعض المشاركيف، كينبغي عمى الباحث في ىذه الحالة أف 

 يقدـ النصيحة لممشارؾ دكف أف يعرضو ألية مخاطر.
 المشاركينبالمعموماتالالزمة: مف األمكر اليامة في البحث أف يككف المشارككف عمى إطالع

طبل ع عمى ما يدكر حكليـ، لذلؾ عمى الباحث تزكيدىـ بأية معمكمات ضركرية قد تساعدىـ كعي كا 
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في فيـ طبيعية البحث، كعمى الباحث مناقشة المشاركيف حكؿ خبرتيـ في البحث، كذلؾ لتصحيح 
 المفاىيـ الخاطئة لدييـ، كالتعرؼ عمى أية آثار سمبية لدييـ تجاه عممية البحث.

يـ في تحقيؽ أىداؼ جاه الحصكؿ عمى معمكمات مفيدة تملباحث منصبة تكيجب أف تككف جيكد ا  
 .البحثالبحث أك 

خبلؿ  ، سكاءفي بحثو اينبغي عمى الباحث أف يككف مكضكعين الموضوعيةأوالبعدعنالتحيز:
أـ عند إصدار تكصياتو كمقترحاتو، أـ خبلؿ مرحمة تحميؿ البيانات، أـ مرحمة جمع المعمكمات، 

التقرير، كحتى يضمف المكضكعية كالبعد عف التحيز يجب تقديـ األدلة عمى ذلؾ مف  عند كتابة
 . خبلؿ عدة استراتيجيات

يتكجب عمى الباحث إتاحة الفرصة أماـ المشاركيف لمتعرؼ عمى إطالعالمشاركينعمىالنتائج:
ء مف إعداد تقرير نتائج البحث التي شارككا فييا، كيمكف أف يتـ ذلؾ عمى مراحؿ قبؿ كبعد االنتيا

 البحث أك البحث كنشرىا.
أف البحث النكعي كغيره مف البحكث العممية يمتـز بمجمكعة مف المبادئ يتضح مما تقدـ ك    

كاالعتبارات األخبلقية التي ينبغي عمى الباحث مراعاتيا كأخذىا بعيف االعتبار عند التخطيط لبحثو، 
أنو قد يسيـ في  فضبلن عف، امينين  اخبلقيات يكسبو احترامن ألف التزاـ الباحث بيذه األ ؛كأثناء تنفيذه

 .(50) التكصؿ إلى نتائج فييا قدر كبير مف الدقة كالمكضكعية
 :محدداتالبحثالنوعيوالتساؤالتالتييثيرىاسابًعا:

ية المعاصرة، قنفي العمـك اإلنسانية كاالجتماعية كالت السيماكعية، نمع أىمية كضركرة البحكث ال  
 كمنيا: ،قد يراىا البعض سمبيات يجب مراعاتيا التيا مف المحددات إال أف ىناؾ عددن 

 كعي إلى قضاء فترات طكيمة في الميداف لجمع البيانات مع اإلشارة إلى نيحتاج الباحث ال
 أك مع باحثيف مساعديف لو. ،ضركرة تكاجده بنفسو

 مكانات قد النيتطمب البحث ال ف أفي كثير مف الباحثيف؛ إذ  تتكفر كعي ميارات عالية كا 
المقاببلت كالمشاىدات  :كعي ىك األداة األساسية لجمع البيانات مف خبلؿنالباحث ال
 الميدانية.

  ك أيتطمب البحث النكعي االلتزاـ بقكاعد كمبادئ أخبلقية كقانكنية قد ال يستطيع الكفاء
 مف الباحثيف. اااللتزاـ بيا كثيرن 

                                                             
  . 212 ، صالخاصة جيياف جامعة إربيؿ، كالتطبيقات ىجالمنا العممي: البحث (:2012عبدالكريـ نصار )( (50
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 صعب تكفيرىا في كثير مف الحاالت في البحكث النكعية بنفس معايير الصدؽ كالمكضكعية ي
كعي تختمؼ حسب قناعة نكمصداقية البحث ال ،فر فييا في البحكث الكميةاالدرجة التي تتك 
 القارئ أك المقيـ.

  ف عينة البحث عينة إحيث  ،خرلأنكعي عمى حاالت ة تعميـ نتائج البحث البصعك
 قميؿ مقارنة بعدد أفراد عينة البحث الكمي.نفس الكقت عدد أفرادىا في ك  ،مقصكدة

:وعيوبومـزاياالبحثالنوعي ثامًنا:
 يتميز البحث النكعي بما يأتي:

  ا أماـ الباحث لتطكير بحثويترؾ المجاؿ مفتكحن . 
 .يقـك عمى تصكرات المشاركيف كأفكارىـ 
 كي تعبر عما يدكر في باليا بحث؛يتيح الفرصة لعينة ال . 
  مجمكعة كبيرة مف المعمكماتتعطي الباحث . 
 .يستخدـ استراتيجيات تفاعمية مثؿ المبلحظة كالمشاركة 
  قابمة لمتعديؿ في ضكء المعمكمات.ك التصحيحات تككف مػرنة 
 .يتصؼ بالعمؽ، كال ييدؼ لتعميـ النتائج بؿ جمع معمكمات غنية 
 شديدة التبايف :يستخدـ عينات متنكعة مثؿ. 
 يزكد الباحث بتطكير قدراتو. غير متتالية، كىذا عممياتو  

 ، ما يأتي:عيوبالبحوثالنوعيةكمف  
o  غير مكضكعي(يطغي عمى البحث النكعي الذاتية( . 
o األمر الذم يجعؿ إلمامو بكافة  ؛بسبب بعد الظركؼ ؛عدـ قدرة الباحث عمى مكاصمة البحث

 .ا مستحيبلن الظركؼ أمرن 
o ألف العينة التي يتـ دراستيا  ؛لنكعيمف الصعب تعميـ النتائج التي تصدر عف المنيج ا

 صغيرة لمغاية.
o  ا طكيبلن تستغرؽ البحكث النكعية كقتن. 
o المنيج النكعي عالية، حيث يتطمب إجراء البحكث النكعية مف الباحث أف يقـك  ةتكمف

 ، كألكثر مف مرة. باالنتقاؿ مف مكاف آلخر
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تمييد:
؛ ككنيا تشكؿ االطار الفكرم كالعممي الذم يكجو نكعي طة بحث عمميليس باألمر الييف إعداد خ  

الباحث نحك غاية معينة، كترسـ محاكر ارتكاز البحث، كتحدد معالـ طريؽ البحث كمسارات الحركة 
بما  ؛كالعمؿ، كلذلؾ كغيره فقبؿ إعداد خطة بحث عممية رصينة عمى الباحث أف يختار مجاؿ بحثو

ف يككف مقتنعنا بو بكضكح، ككاعينا بشمكؿ كعمؽ بمشكمة البحث، كمدركنا يتفؽ كتخصصو الدقيؽ، كأ
أك متخيبلن النتائج التي سيصؿ إلييا بحثو، كما سيضيفو إلى المعرفة، كأف يييئ نفسو لخكض تجربة 

قناع اآلخريف بيا إلى  ؛كبذؿ الجيد ،جديرة بالعناء حتى تتضح أمامو سبؿ إعداد خطة البحث، كا 
 مكر التي تجعمو ينطمؽ إلى إعداد خطة البحث. غير ذلؾ مف األ

كضع تصكر كاضح كىيكؿ لمبحث المزمع  عمى ـ الخطة في البحكث النكعيةقك كمف جانب آخر، ت   
إنجازه، يصؼ الباحث فييا إجراءات القياـ بالدراسة، كمتطمباتيا، كمراحؿ تنفيذىا، كمف جية أخرل تكفر 

ـ مشركع البحث، كمتابعتو لدع كالجية الممكلة لو أحياننا أساسناخطة البحث لمجية المشرفة عمى البحث، 
 خبلؿ فترة تنفيذ البحث، عبر مراحمو المختمفة.

يعكس مخطط ، حيث تنفيذ البحثلالخطكات العريضة التي يسترشد بو الباحث  :خطة البحث ىيك  
ذلؾ مف خبلؿ جمع أك استقرائينا، إلعداد خطة البحث العممي، ك  امنطقنا تحميمين  البحث عمكمنا

خطة البحث النكعي تسمح بإدخاؿ التعديبلت كالمراجعة، حيثما  كمركنةالبيانات كالمعمكمات الكافية، 
 . (51) تطمب المكقؼ ذلؾ

خطة البحث النكعي ىي كضع تصكر كاضح كىيكؿ لمبحث المزمع إنجازه، يصؼ الباحث أم أف   
 تنفيذه.فييا إجراءات القياـ بالبحث، كمتطمباتو، كمراحؿ 

:مراحلإعدادالبحثالنوعيأواًل:
 تمر خطة إعداد خطة البحث النكعي بالمراحؿ اآلتية:   
االستطالعي:األولى:مرحمةال ىذه مرحمة تسبؽ مرحمة صياغة مشكمة البحث كتحديد  التفكير

في اتجاه تحديد عنكاف البحث، كتككيف تصكر عمى الباحث التحرؾ حيث ينبغي  مكضكعو بدقة،
 اآلتية: خطكاتاـ ككاسع لخطة بحثو، كذلؾ باتباع الع
 : تساعد الباحث في التيالقراءات األكلية االستطبلعية يقـك الباحث ب 1

 كعف  ،خمفية عامة دقيقة عنو ككيفكت ،تكسيع قاعدة معرفتو عف المكضكع الذم يبحث فيو
 كيفية تناكلو )كضع إطار عاـ لمكضكع البحث(.

                                                             
 .مرجع سابق، : (2009) واٌمان السامرائً ،( عامر قندٌلجً(51
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 ا، كتحديد أبعادىا لمشكمة أكثر كضكحن  ،عيا في إطارىا الصحيحبمكرة مشكمة البحث ككض
كالتأكد مف عدـ تناكليا مف  ،االستطبلعية تقكد الباحث إلى اختيار سميـ لممشكمة فالقراءة

 الباحثيف آخريف
  تجنب الثغرات األخطاء كالصعكبات التي كقع فييا الباحثكف اآلخركف كتعريفو بالكسائؿ التي

 لجتيا.اتبعتيا في   معا
 يمة التي لـ يستطيع الكصكؿ إلييا بنفسو.متزكيد الباحث بكثير مف المراجع كالمصادر ال 
 األمر الذم يؤدم إلى تكامؿ  ؛استكماؿ الجكانب التي كقفت عندىا الدراسات السابقة

 الدراسات كاألبحاث العممية
اـ بو مف دكف تسرع، كأف الباحث ببناء األفكار كالتكجيات كالبدائؿ عف بحثو المزمع القييقـك  2

تككف ىذه األفكار شاممة كمكضكعية، كالنظر في عدة تكجيات كبدائؿ البحث المختمفة التي يمكف 
ألنو ال  ؛مف الكقت ليككف مبدعنا، كفي ىذه المرحمة بالتحديد اأف يحددىا، كأف يعطي لنفسؾ متسعن 

 .استطيع القياـ بذلؾ الحقن ي
؛ عف بحثو المزمع القياـ بو العامة كالتكجيات كالبدائؿ الرئيسة راألفكايعمد الباحث إلى كتابة  3

كأف األفكار  ،أنو يمكف مف تعديؿ كتغيير أية فكرة خاصة فضبلن عف، االعكدة إلييا الحقن  حتى يمكف
تحرؾ في يفقد ينتابو إحساس بأنو ال  ،تدكيف األفكار كما يستمزمو ذلؾ مف في حالة تغير مستمر،

كلكف ىذا اإلحساس سيتبلشى عندما يعيد النظر في العديد مف األفكار المسجمة  االتجاه الصحيح،
 .  كالمكتكبة التي أكثر التفكير بيا

يشعر بو مف تكقعات اآلخريف عنو )زمبلء البحث، زمبلء العمؿ، يحاكؿ الباحث أال يتأثر بما  4
، السيما إذا مكب باآلخريفتأثر بشكؿ أكثر مف المطكأال يالقسـ الذم تدرس فيو، كما إلى ذلؾ(، 

 كاف مستكعبنا لبحثو، كمقتنعنا بو.  
فبل يبدأ تفكيره بافتراض أف بحثو ىذا سيجمب لو  أال يبالغ في تكقعات بحثو، عمى الباحث 5

كيتأكد مف أف تكقعاتو  ،في تحديد أىدافو ااالىتماـ العالمي، كبدالن مف ذلؾ يجب أف يككف كاقعين 
 :يامنك  ،عامة
 متطمبات أكاديمية، أك متطمبات بحثية محددة بحث يكمؿأف ىذا ال. 
 عممية إجراء البحث ربما تككف ميمة، أك أكثر أىمية مف نتائج البحث نفسيا. 
 .أف مشركع ىذا البحث يجب أف يككف تجربة تتعمـ منيا 
  تفكيره في بحثو ستككف لديو فرصة ممتازة إلنياء أف يضع في ذىنو ىذه األفكار، عند

 .ؾ بصكرة جيدةمكضكع بحث
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رصد الدراسات السابقة المحمية كالعربية كاألجنبية؛ لمتأكد مف أف عنكاف البحث الذم اختاره  6
 الباحث لـ يتـ بحثو، كلـ يتطرؽ إليو أحد مف قبؿ ال شكبلن كال مضمكننا.

 لكقتاكما يتطمبو ذلؾ مف  ،لكتابة بحثو طريقة لتأميف الفترة الزمنية التي يحتاجيا الباحثتحديد  7
نجازك متفكير، البلـز ل  مرحمة التفكير في البحث. ا 

الثانية:مرحمةال مشكمتو: البحثالنوعيوتحديد عنوان مف المرحمة بعد انتياء الباحث اختيار
ا نحك تشخيص مشكمة عنكاف البحث النكعيقد اقترب مف تحديد  السابقة، يككف ، بصكرة مبدئية، قدمن

 البحث.
 ، كىي:ى المشكمةمحصكؿ عملمصادر كثمة   
 :بعض المشكبلت البحثية تبرز الباحث مف خبلؿ خبرتو العممية  محيط العمؿ كالعبرة العممية

فالخبرات كالتجارب تثير لدل الباحث تساؤالت عف بعض األمكر التي ال يجدليا  ،اليكمية
 أك التي تعكس مشكبلت لمبحث كالدراسة. ،تفسير

 الكتب كالدكريات كالصحؼ مف أراء كأفكار قد تثير لدل  القراءات الكاسعة الناقدة لما تحكيو
 الفرد مجمكعة مف التساؤالت التي يستطيع أف يدرسيا كيبحث فييا عندما تسنح لو الفرصة.

 :يقدـ الباحثكف في نياية أبحاثيـ تكصيات محددة لمعالجة مشكمة ما عادة ما البحكث السابقة، 
األمر الذم يدفع زمبلئيـ مف  ؛جراء األبحاثأك مجمكعة مف المشكبلت ظيرت ليـ أثناء إ

 الباحثيف إلى التفكير فييا كمحاكلة دراستيا.
 أك غير  ،البحثية تكميؼ مف جية رسمية مةيككف مصدر المشك ما اأحيانن  ؼ مف جية ما:يتكم

يجاد حمكؿ ليا بعد التشخيص الدقيؽ كالعممي ألسبابيا ،رسمية لمعالجتيا ككذلؾ قد تكمؼ  ،كا 
ع يضاف مك عمية عمكالمؤسسات العممية في الدراسات العميا بإجراء بحكث كرسائؿ  الجامعة

 .تحدد ليا المشكمة السابقة
تشخيص دقيؽ لمظاىر الكاقع المراد بحثو، كبياف عيكبو، كما يعانيو مف  ىيكمشكمة البحث    

ر في ذىف التي قد تدك  الت البحثيةتساؤ ال اختبلالت، ثـ صياغة مشكمة البحث في مجمكعة مف
كىي تساؤالت تحتاج إلى تفسير يسعى الباحث إلى إيجاد  ،م اختارهذال بحثالباحث حكؿ مكضكع ال
 .إجابات شافية ككافية ليا

حيث يبدأ الباحث باختيار مشكمة بحث  ا،مشكمة البحث النكعي، بشكؿ متزامف تقريبن كيتـ تحديد    
كاف أسمكب البحث سيككف بالمنيج المتفاعؿ فيما إذا  اكاضحن  اعامة، كعنكاف عاـ يعطياف تصكرن 

 الكثائقي التحميمي. أك، الميداني، أك غير المتفاعؿ
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 اجارية، أـ أحداثن  افيما إذا سيتناكؿ في بحثو أحداثن  امبكرن  االباحث أف يتخذ قرارن  كىنا عمى  
إمكانية  دراسة ظاىرة جارية تتطمب مف الباحث أف تككف لديوذلؾ أف كمكضكعات سابقة تاريخية، 

لمكصكؿ إلى المكقع المطمكب، أك إلى مجمكعة مف األفراد الذيف تككف لدييـ تجربة اجتماعية أك 
دراسة األحداث السابقة  فأ ، في حيفكظيفية مشتركة، يتشارككف في مشركع أك أنشاط مشترؾ

متاحة تتطمب كجكد مجمكعة مف المصادر كالكثائؽ، كخاصة األكلية منيا، كالتي ينبغي أف تككف 
 لمباحث.

قد يككف فييا نكع مف الصعكبة، فالباحث فبالنسبة إلى صياغة مشكمة البحث النكعي كفرضياتو، ك   
ففي البحكث  ،مف كضع فرضية أك فرضيات مسبقة لبحثو افي البحث النكعي ال يتمكف أحيانن 

،  (Grounded Theory)كبحكث النظرية المتجذرة أك المتأسسة  (،(Ethnographyاألثنكغرافية 
عمى سبيؿ المثاؿ، يقـك الباحث النكعي بدراسة مكضكع جديد، ال يمتمؾ تصكرات كمعرفة مسبقة 

كىذه المعرفة كالتصكرات المسبقة تتعمؽ عادة بالمتغيرات التي نستخدميا عادة في بناء  ،كافية عنو
طيع حث النكعي ال يستفالباحث في الب ،الفرضيات المستقمة كالمتغيرات التابعة عادة، كالربط بينيما

إال أنو سيعمد إلى دراسة جميع العكامؿ كالمؤثرات في مكقؼ معيف،  أف يتحدد بفرضية معدة مسبقنا،
 .(52) أم الخبرة اإلنسانية بشكؿ كمي أكالن 

مف المقاببلت االستطبلعية األكلى، أك المبلحظة  مشكمة بحثو فإف الباحث يأخذ كيشتؽ كىنا  
إلى  اتخمينات تتطكر الحقن  ايئما يسمع، أك يرل، ثـ يضع في ضك ل اكفقن  األكلى معنى كمغزل

ثـ  ،فرضيات، يعمؿ عمى تأكيدىا أك نفييا، مف خبلؿ بقية معمكمات مقاببلتو كمبلحظاتو البلحقة
 يخرج بالتفسيرات كالنتائج.

ا نحك تحديد عنكاف البحث، بيد أف      عنكاف اختيار كبعد ذلؾ عمى الباحث النكعي التحرؾ قدمن
حتى  ؛عند االختيارى تأنيكأف  يفكر الباحث بعمؽ كشمكؿ، أفالبحث كتحديده بكضكح كدقة يتطمب 

 يككف اختياره دقيقنا كمكفقنا. 
لعدة  البحث يخضع مكضكع ، يجب أفاختيار مكضكع البحث كحتى يككف الباحث مكفقنا في  

 :فيمعايير كمكاصفات تتمثؿ 
 اككا امحددن  عنكاف البحث ف يككفأ  .عميو ما لكؿ ما يحتك جامعن ك  ضحن

                                                             
جراءات أساليبك  الكيفي البحث أساليب(: 1999) كزميمو ،ستراكس أنسميـ( راجع: (52  كالدراسات البحكث مركز الخميفة، حسيف اهلل عبد ترجمة المجذرة، النظرية كا 
    .56، ص السعكدية ، الرياض سعكد، بف محمد اإلماـ جامعة ، داريةاإل
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  منيا مثبلن:  مكاصفاتالمعايير ك ال في ضكء جممة مف محدد مكضكعأف يصؿ الباحث إلى
حداثة المكضكع، بتناكلو مشكمة كاقعية تستدعي الحؿ، كيستطيع الباحث القياـ بو، كأف 

 ، كلو نتائج مثمرة.تأمينيا المتكقع أك يتناسب مع اإلمكانات المتكافرة
 تككف مشكمة البحث متبمكرة في ذىف الباحث، كقدرتو عمى عبلجيا.  أف 
 .معرفة الباحث المبادئ كالمفاىيـ األساسية المتعمقة بالمشكمة 
 .أف يطمئف إلى تكافر األدكات كالتجييزات البلزمة كالمساعدة إلجراء البحث 
 كمشكمة  ،بحث ما ألف رغبة الباحث كاىتمامو بمكضكع ؛استحكاذ المشكمة عمى اىتماـ الباحث

 نجاز بحثو بشكؿ أفضؿ.ا  ا في نجاح عممو ك يمن م عامبلن  دبحثو محددة يع
 إذا كانت المشكمة معقدة  ، السيماتناسب إمكانات الباحث كمؤىبلتو مع معالجة المشكمة

 كصعبة المعالجة كالدراسة. ،الجكانب
 عبلج المشكمة بالشكؿ ، كتمكف مف البلزمة لدراسة المشكمة أف تتكافر البيانات كالمعمكمات

 العممي الصحيح.
  تكافر المساعدات اإلدارية المتمثمة في التحمبلت التي يحتاجيا الباحث في حصكلو عمى

 المعمكمات خاصة في الجكانب الميدانية.
 ا بقدر المستطاع لـ أف يككف مكضكع البحث جديدن  بمعنى البحث، القيمة العممية لمشكمة

ا يكمؿ مكضكعات تمثؿ مكضكعن ك  عالج قضية أك مشكمة حقيقية،ؿ، كأف ييتطرؽ لو أحد مف قب
كأف تككف مشكمة البحث جديدة تضيؼ إلى المعرفة في مجاؿ تخصص  ،أخرل سبؽ بحثيا

 في آف كاحد.  أف يككف المكضكع ذا قيمة عممية كعممية، ك البحث
 إلنسانية.مفيدة لمباحث لممجتمع، كما يضيفو إلى المعرفة ا فائدة عممية مبحثأف تككف ل 
 (53) تكافر الكقت كالجيد البلزماف إلنجاز البحث بالشكؿ المطمكب. 

   : يأتي ما النكعي البحث عنكاف فيكيشترط 
 المراد بحثو. عالمكضك بعاد ألؿ ك شمأف يصاغ عنكاف البحث ب 
 في ذىف الباحث تو كاضحةفكر ، ك امكضكع البحث محددن  أف يككف . 
 ا، كذك داللة كافية، كشامبلن لكؿ جكانب المكضكع. كاضحن ك  اكمختصرن  امحددن  العنكاف يككف أف 
  كثر مف معنىأك تحتكم أال يحتكم العنكاف عمى كممات مطاطة أينبغي. 
 في الغالب.  كممة( 15) عف عنكاف البحث كممات تزيد أال يفضؿ 

                                                             
  . 27-26 مرجع سابق، ص، ص :(2002)ومرفت خفاجه  ،وفاطمة صابر ، 4-3 مرجع سابق، ص، ص :(1428)وجٌه قاسم  ((53
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 (54) صاغف يكيمكف أ ؤؿ،است بشكؿ العنكاف يصاغ ينبغي أال:  
 حصاء كصفي.إيحتاج الباحث الى ، ك ةلظاىر اكصؼ بكيعني  ،بشكؿ كصفي 
 فيحتاج الى معامؿ ارتباط. ،كيعني العبلقة بيف الخصائص ،بشكؿ عبلقة 
 كيحتاج الى تحميؿ انحدار ،ثر المتغيراتأكيعني دراسة  ،بشكؿ تأثير . 
 كيحتاج الى اختبارات ،الفركؽ بيف المتغيرات بشكؿ فركؽ: كيعني . 
 البحث مكضكع عف دقيقة رةبصك  العنكاف كعبارات كممات تعبر أف. 
 بدقة عما يتـ مناقشتو في البحث اف يككف العنكاف معبرن أ. 
 التابعك  يف المستقؿعمى المتغير  البحث عنكاف ضمفتيف أب يج. 
 ا.لغكين  كدقيقة سميمة كلكنيا ،معقدة غير بسيطة كمفردات لغة استخداـ 
 المبس تبلفي غرضب كذلؾ ؛معنى مف أكثر تحتمؿ التي كالمصطمحات العبارات عف االبتعاد 

 .  كالغمكض
 (... أك نمكذج كممة )دراسة في :ال يحتكم العنكاف عمى كممات زائدة ال لزـك ليا مثؿأ. 
  تكافر االستعداد إلجراء بعض التعديبلت عميو الحقنا اعتمادنا عمى مدل كضكح المتغيرات

 المستقمة كالتابعة.
 ،(فك المشرف) المشرؼ كاسـ الباحث، اسـث عمى: لمبح الرئيسة العنكاف صفحة مؿتتشكيحب أف   
  .ضركرية بيانات كأية الخطة، تقديـ تاريخك 

ال ةثالثالمرحمة : البحث: مقدمة بعد صياغة عنكاف البحث بالشكؿ اآلنؼ ذكره في خطة وضع
البحث، يقـك الباحث بكتابة مقدمة في حدكد صفحتيف إلى ثبلث صفحات، يعرض فييا مجاؿ 

ىذا المجاؿ أك الفرع العممي، كمقدمنا المبررات كالتطكرات التي يشيده، في مجمكعة البحث كأىمية 
 مف الفقرات المرتبطة بعنكاف البحث، حتى يضع القارئ في صكرة المكضكع، كيييئو لمشكمة البحث. 

 بعض الدراسات السابقة المرتبطة مباشرةكفي ختاـ ىذه المقدمة عمى الباحث أف يشير إلى   
حثو، يثبت عف طريقيا أنو بدأ بحثو مف حيث انتيت إليو الدراسات السابقة، كأف بحثو بمكضكع ب

يشكؿ حمقة متكاممة معيا لتطكير المعرفة اإلنسانية، مع التنكيو إلى أف الدراسات السابقة ىي تمؾ 
ة في التي أجيزت، كالبحكث المنشكر  الماجستير كالدكتكراهالبحكث العممية الرصينة المتمثمة برسائؿ 

عمى  الكتبكبحكث المؤتمرات كالندكات العممية ذات الصمة؛ بمعنى أف  الدكريات العممية المحكمة

                                                             

 ، 44، ص مان ،دار الفرقان للطباعة والنشرالبحث العلمً واهمٌة فً التعلٌم عن بعد والتعلٌم الجامعً المفتوح ،ط، ع(: 2009) ( ٌعقوب حسٌن(54
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مختمؼ أشكاليا كالدراسات المنشكرة في دكريات غير محكمة، كالتقارير كالكثائؽ الرسمية ال تحسب 
  .ضمف الدراسات السابقة، بؿ ال يجكز اعتبارىا دراسات سابقة مطمقنا

 يةكيف كشرح ،الظاىرة أك المشكمة عف يفيمو أك الباحث يعرفو أف يريد ما إلى اإلشارة اكالبلـز ىن
 كالجميكر ،الظاىرة ىذه مثؿ لدراسة الحاجةك  ،الظاىرة أك المشكمة بيذه الباحث اىتماـ تطكر

 . منيا المستيدؼ
 الرابعة: البحثوشخيصتالمرحمة تمشكمة ستحديد فروضو: أو البحث: كيقصد بمشكمة اؤالتو

إحساس الباحث كشعكره بنقص المعمكمات تجاه قضية أك مشكمة ما، أك إحساسو بكجكد عكائؽ 
 مككنات ىذه أك كجكد خمؿ ما في أحدجامعة(،  –في مؤسسة )مدرسة  شديدة أماـ تطكر ظاىرة

أك في نظاـ فييا، أك كجكد غمكض لدل الباحث حكؿ استفحاؿ مشكبلت إدارية أك إنتاجية  ةمؤسسال
إلخ، عندىا يبدأ تفكير الباحث في إثارة التساؤالت حكؿ ىذه المشكمة، أك تمؾ الظاىرة  ..

االقتصادية، فتنشأ عند الباحث رغبة في اكتشاؼ خصائص ىذه الظاىرة، كالبحث عف أسباب 
 .مشكبلت معينة تكاجو المجتمع أك الباحث، كاقتراح حمكؿ ليا

ال بد مف مراعاتيا مف جانب الباحث قبؿ اختياره  ىنالؾ شركط:شروطاختيارالمشكمةوتحديدىا
 كىي كاآلتي: ،مشكمة مناسبة لمبحث

بمعنى  ،كترتبط بحداثة المشكمة خصائص معينة مثؿ الجدة، كاألصالة، كاالبتكار :حداثةالمشكمة
أف تككف المشكمة جديدة كمبتكرة لـ يسبؽ دراستيا مف جانب باحثيف آخريف. كمما يساعد في ذلؾ 

ات كالخصائص العقمية لمباحث مف ناحية، كالمسح الشامؿ لمدراسات كالبحكث السابقة مف ناحية القدر 
كيمكف أف يرتبط بحداثة المشكمة أيضا حداثة البيانات كاألساليب كاألدكات المستخدمة في  ،أخرل

ذا كانت ىذه االعتبارات ليا أىميتيا عند اختيار مشكمة بحث محددة، فذلؾ ال ي ،دراستيا عني أف كا 
جميع المشكبلت التي سبؽ بحثيا لـ تعد جديرة بالدراسة مرة أخرل، ففي ضكء التطكرات المعرفية 
كالثقافية كالتطكرات في أساليب كأدكات البحث يعتبر تكرار بعض البحكث السابقة باستخداـ 

 تصميمات كأساليب كأدكات جديدة لمبحث مف األعماؿ ذات القيمة العممية.
عمى  ،أىميتيا كالفائدة مف دراساتيا فيقيمة مشكمة البحث  تكمف :مةالعمميةلممشكمةاألىميةوالقي

الى المعرفة العممية الحالية، أك  اجديدن  االباحث أف يأخذ بنظر االعتبار أف تضيؼ نتائج بحث شيئن 
ككذلؾ إف  ،في الميداف التربكم اتأثيرىا في تطكير الممارسات كالتطبيقات التربكية المعمكؿ بيا حالين 

ف كاف  كاف ىناؾ شيء جديد في البحث ال يجعمو مجرد صكرة مكررة لبحكث كنتائج سابقة، كا 
ف كانت تكجد فجكات  المجاؿ العممي يحتاج فعبلن إلى دراسات مف ىذا النكع الذم يبحث فيو، كا 

 لنقص.كنكاحي نقص معينة في المعرفة المحققة كتطبيقاتيا، أك يمـز إجراء بحكث الستكماؿ ىذا ا
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عممية ال مثؿ: البحكثالميداف التربكم إلى بحكث ذات قيمة بميادينيا كأنكاعيا المختمفة،  كيحتاج   
كىذا يتطمب أف يدرس الباحث المشكبلت كالتحديات المكجكدة فعبلن في الكاقع ، تطبيقية مباشرةالأك 

قع، كرفع كفاية العممية التعميمي، كأف يتكصؿ إلى نتائج كقرارات ليا قيمتيا في تحسيف ىذا الكا
التربكية في أبعادىا المختمفة، فيناؾ مثبلن حاجة إلى بحكث في مجاالت تطكير الكتاب المدرسي، 
كاستخداـ الكسائؿ التعميمية الحديثة، كتطكير التدريس كالمقررات الدراسية، كبرامج تربية المتعمـ، 

لمستكل التحصيمي لمتبلميذ، انخفاض ا مثؿ: كبحكث في سبؿ معالجة المشكبلت الدراسية،
 كالفاقد في التعميـ، كمشكبلت أخرل.. ،كمشكبلت الرسكب كالتسرب

اىتماـ الباحث بالمكضكع أك مشكمة البحث التي يختارىا  :اىتمامالباحثبموضوعأومشكمةالبحث
اط العمؿ ارتب كما أفلمبحث مسألة ليا أىميتيا في القياـ بالبحث كالمثابرة في العمؿ حتى إتمامو، 

دائو كاحتماالت أكبر لتحقيؽ النجاح، أقؽ دافعية أكبر لمعمؿ ككفاية في باالىتماـ أك الميؿ يح
أف يسأؿ نفسو إف كانت لديو ميكؿ كدكافع حقيقة لمبحث، أـ مجرد رغبة في  الباحثكيتطمب ىذا مف 

تيازات أدبية القياـ بأم بحث في سبيؿ الحصكؿ عمى الدرجة العممية، كما يترتب عمييا مف ام
بيف  الباحثكيجب أال يخمط  ،كمادية، حتى لك كاف مكضكع البحث ليست لو درجة أىمية كافية

أك إجابة معينة  ،االىتماـ بمشكمة معينة، كبيف الرغبة القائمة عمى التحيز لمكصكؿ إلى نتيجة
نما يختار لمشكمة البحث، فبل يختار مثبلن مشكمة لبحث ييدؼ إلى دعـ كجية نظر لو متحيزة،  كا 

مشكمة يميؿ إلى دراستيا بدافع البحث كتعمـ أسسو كمياراتو، كأف يتكخى في البحث الدقة 
 ،دكف أم تحيز ،كالكصكؿ إلى النتائج كتفسيرىا ،كالمكضكعية كاألمانة العممية في جمع البيانات

نتائج التي كاف أك مخالفة ليا، أك لم ،كبصرؼ النظر عما إذا جاءت ىذه النتائج مدعمة لكجية نظره
 يتكقعيا.

مباحث كفاية مف الخبرة التي تمـز لبحث لال بد أف تتكافر  :كفايةالخبرةوالقدرةعمىبحثالمشكمة
لى المعرفة بالميارات التي يحتاج إلييا، كفي أم النكاحي ،المشكمة التي يختارىا ففي بعض  ،كا 
، يكتشؼ أف ان كبير  ايقطع في تنفيذه جزءن  ا لمبحث، كبعد أفا معينن مكضكعن  الباحثالحاالت قد يختار 

خبرتو التربكية عف ىذا المكضكع ليست كافية بالقدر الذم تمكنو مف إتمامو بالصكرة الجيدة. كفي 
أنو بحاجة إلى تعمـ ميارات إحصائية معينة تمكنو مف تناكؿ  الباحثبعض الحاالت قد يكتشؼ 

 حثابإحصائي سميـ، كمثؿ ىذه الحاالت ينبغي لمالبيانات كمعالجتيا إحصائيا كتفسيرىا عمى أساس 
أف يراعييا قبؿ تحديده لمشكمة البحث، كأف يعمؿ عمى تحقيؽ مزيد مف التعمـ م ىذه النكاحي بما 

 يمكنو مف بحثيا بالصكرة المرضية.
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التفكير في مدل كفاية البيانات التي يحتاج إلييا البحث أمر في غاية  :توافرالبياناتومصادرىا
ىمية في مرحمة اختيار المشكمة كتحديدىا، كذلؾ ألف صعكبة الحصكؿ عمى البيانات البلزمة، أك األ

االفتقار إلى كفايتيا يؤدم بطبيعة الحاؿ إلى استحالة أك صعكبة تنفيذ خطة البحث. كقد يغيب عف 
قتيا صعكبات كمحددات ترتبط بقمة كفرة مصادر البيانات كالكثكؽ بصحتيا، أك د المبتدئالباحث 

 الباحثكمكضكعية كصحة أساليب الحصكؿ عمييا، أك لمحددات البعد المكاني، حيث ال يستطيع 
ا، أك صعكبات الحصكؿ عمييا إال عف طريؽ االرتحاؿ لمحصكؿ عمييا مف مصادرىا البعيدة مكانين 
ه كفي مثؿ ىذ، ترتبط باعتبارات أمنية..، أك مكضكعات تتسـ بالحساسية الدينية أك االجتماعية

 الحاالت عمى الباحث أف يحدد إمكاناتو التي تتيح لو التحرؾ كالتصرؼ لتحقيؽ بحثو.
أخرىوالوقتواالشراف وعوامل خذ بنظر االعتبار اختيار مكضكع أعمى الباحث أف ي :التكمفة

كىناؾ عدة اعتبارات يمكف  ،يسيؿ أف يجد لو اإلشراؼ العممي المناسب في الكمية التي يدرس فييا
، كمكافقة  الباحثر إلييا أف ينظ في اختياره لؤلستاذ المشرؼ عمى بحثو، منيا كجكد التخصص البلـز

كأال يككف المشرؼ مثقبلن بعدد كبير مف البحكث  ،المشرؼ عمى مكضكع البحث، كعمى اإلشراؼ
التي يشرؼ عمييا في نفس الكقت، أك بجدكؿ مزدحـ لمتدريس، كغير ذلؾ مف األعماؿ كالمياـ التي 

 .لئلشراؼعمى كقت كاؼ  الباحثـ بيا كتحد مف فرص حصكؿ يقك 
ا عند اختياره لمكضكع بحثو، فبل يختار مكضكعن  الباحثكىنالؾ عامؿ الكقت، فبل بد أف يراعيو   

ا معينة يختار مكضكعن  الباحثيفككثير مف  ،، يحتاج إلى فترة طكيمة لمبحث فيو كانجازهامكسع متفرعن 
د مناقشتو مع األساتذة المتخصصيف كمف خبلؿ عرضو في حمقات لمبحث، كسرعاف ما يتبيف بع

السمنار أنو يحتاج إلى كقت أطكؿ بكثير مما تصكر، لذلؾ ينصح باختيار مكضكعات تتناسب مع 
نجاز بحكثيـ إلالمحدديف بفترة زمنية معينة  باحثيفالكقت المتاح لمدراسة. كمثؿ ىذا االعتبار ميـ لم

 راسية، كطمبة الدراسات العميا خاصة في مرحمة الماجستير. كطمبة البعثات كالمنح الد
لى أم مدل يمكف أف  الباحثكذلؾ ينبغي أف يراعي ك     التكاليؼ التي يحتاج إلييا تنفيذ البحث، كا 

يكفرىا في حدكد إمكاناتو المادية المتاحة. فبعض الدراسات تحتاج إلى طباعة كنسخ الكثير مف 
لى انتقاالت استمارات االستفتاءات كاال ختبارات كالمقاييس، كمتطمبات إجراء التجارب العممية، كا 

 (.55) كسفريات لمناطؽ متعددة كبعيدة لتطبيقيا، كجمع البيانات البلزمة لمبحث
يقـك الباحث بتحديد مشكمة البحث كتساؤالتو في البحث النكعي عف طريؽ رجكعو إلى بعد ذلؾ ك  

، ذلؾ أف كىذا اإلطار اؤالتست، كتأميف االنسجاـ بيف ال(Coneeptual frame)المفاىيـ  اإلطار
                                                             

  القاىرة ،أصكؿ البحث العممي ، المكتبة األكاديمية(: 1996) أحمد عبد المنعـ حسف( (55
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لفيـ كؿ ما في اإلطار  ؛البلزمة كالمعمكمات ىي التي تحدد عممية جمع البيانات بحثال اؤالتست
 المفاىيـ لممكضكع.

 كعند تحديد مشكمة البحث، يفضؿ ما يأتي:  
 ث. انسجاـ المشكمة مع رغبات الباحث، كأف تككف المشكمة قابمة لمبح 
 أف تعبر المشكمة عف مكضكع أصيؿ قدر اإلمكاف، كأال يككف قد أشبع بحثنا. 
 أف تككف المشكمة في حدكد تخصص الباحث، كفي حدكد مياراتو كقدراتو. 
 أف تككف مشكمة البحث ضمف إمكانات الباحث المالية كالزمنية كالتخصصية. 

 كثانييما: .البحثية فقط ساؤالتتكتفي بالتة، أحدىما: أبحاث ـ رئيساقسأ ثبلثة األبحاث إلى كتقسـ   
فقط. كثالثيما: أبحاث تجمع بيف التساؤالت كالفرض البحثية ألغراض  أبحاث تحتكم عمى فركض

 مختمفة.  
حيث يقصد بافتراضات  ،كما يمـز بيانو أف ىناؾ فرقنا بيف فركض أك فرضيات البحث كاالفتراضات  

ثبات أك برىنة؛ ككنيا معطيات يبنى عمييا البحث، بحيث البحث: المسممات التي ال تحتاج إلى إ
تتكقؼ صحة نتائج البحث عمى مدل صحة االفتراضات )المسممات( التي اعتمدىا الباحث، فإذا 
كانت المسممات غير صحيحة، فسكؼ يصؿ البحث إلى نتائج غير سميمة، كتتناقض مع نتائج 

 البحث.
 ؛عدة فركض، ترتبط جميعيا بعنكاف البحث كمشكمتوكىنا قد يتضمف البحث عمى فرض كاحد أك   

 كي يسعى الباحث لمناقشة كاختبار ىذه الفركض كمحاكلة إثباتيا أك نفييا.
فو يأك يمكف تعر ا، كيتبناه في بداية الدراسة مؤقتن يصكغو الباحث  الفرض ىك تخميف أك استنتاجأما   

ك عبارة عف مبدأ لحؿ مشكمة يحاكؿ أف أك ى عينة،ظاىرة م كبأنو تفسير مؤقت يكضح مشكمة ما أ
 فرة لديو. ايتحقؽ منو الباحث باستخداـ المادة المتك 

 (:56كىي ) صياغة الفرضية:لشركط كىناؾ   
 أال تككف خيالية أك متناقضة  ،معقكلية الفرضية كانسجاميا مع الحقائؽ العممية المعركفة

 معيا.
 لتحقؽ مف صحتيا.اك  ،صياغة الفرضية بشكؿ دقيؽ كمحدد قابؿ لبلختبار 
 .قدرة الفرضية عمى تفسير الظاىرة كتقديـ حؿ لممشكمة 

                                                             
  . 50، ستنسؿ، ص جامعة أـ درماف اإلسبلمية، مناىج البحث العممي (:2004) جماؿ الديف محمد عمي تبيدم( (56
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 بتعاد عف العمكمية أك الأف تتسـ الفرضية باإليجاز كالكضكح في الصياغة كالبساطة كا
 حتى يسيؿ فيميا. ؛كاستخداـ ألفاظ سيمة ،التعقيدات

 .أف تككف بعيدة عف احتماالت التحيز الشخصي لمباحث 
 رضية رئيسة لمبحث أك قد يعتمد الباحث عمى مبدأ الفركض المتعددة )عدد قد تككف ىناؾ ف

 محدكد( عمى أف تككف غير متناقضة أك مكممة لبعضيا.
، كتحكيميا إلى شكؿ قابؿ لمبحث بحثال اؤالتستعدد مف العكامؿ التي تساعد في تطكير  ثمةك     

 :(57) اآلتي في مخصتتكاالستعبلـ، 
ي إلى تضييقيا كتحديدىا طبيعة عامة يحتاج الباحث النكع ية ذاتتككف التساؤالت البحثقد  

 طبلعو بشكؿ أكسع عمى المكقع كاحتكاكو مع المشاركيف.مف خبلؿ ا
في البداية غامضة كضبابية، تحتاج إلى التعديبلت التي تجعميا تصبح  البحثقد تككف أسئمة  

 .اأكثر كضكحن 
في البداية، كلكف  التساؤالتجمكعة كبيرة مف فقد تككف لدل الباحث مالتساؤالت، تحديد عدد  

التي  التساؤالتإلى عدد محدكد مف  البحثسرعاف ما تنتيي، مع التقدـ في إجراء كتنفيذ 
 الرئيسة. البحث تساؤالتتشكؿ 

كالتأكد مف أنيا قابمة لمبحث كاالستعبلـ،  ،بشكؿ جيدالتساؤالت ينبغي عمى الباحث فحص  
البحث حاضرة، في ذىف الباحث أثناء عممية جمعو  تساؤالتكمف الضركرم أف تككف جميع 

 كذلؾ بغرض أف يتمكف مف مراجعتيا كجمع البيانات المطمكبة عنيا. ؛لمبيانات
البحث حاضرة في ذىف الباحث، أثناء عممية جمعو  تساؤالتمف الضركرم أف تككف جميع  

 ة عنيا.كجمع البيانات المطمكب ،بغرض أف يتمكف مف مراجعتيا ؛لمبيانات
فقد تتكلد الفرضيات،  ،أما بالنسبة إلى الفرضيات فقد يتجنبيا الباحثكف النكعيكف، بشكؿ مسبؽ 

ا، إذ البحث مف خبلؿ جمع البيانات، كليس نتيجة لتصميـ بحث حدد مسبقن  تساؤالتكحتى 
مف ك  ،صياغة مشكمة البحث الباحث النكعي إلى تحديد الفرضية أك الفرضيات المطمكبة تقكد
عادة النظر ك  ،معرفتيـ كألفتيـ بالظاىرة المبحكثة ةب آخر فإنو ينبغي عمى الباحثيف زيادنجا ا 
 كالفرضيات ألكثر مف مرة. التساؤالتفي 

معمكمات كافية عف مكضكع البحث كالظاىرة التي يقـك كبطبيعة الحاؿ، يحتاج الباحث إلى   
ا المقترح كعنكانو، وكتساؤالتلبحث، لكي يستكمؿ الجكانب المتعمقة بصياغة مشكمة ا ؛بدراستيا ، كأيضن

                                                             
 .مصر ، القاىرة كالطباعة، كالتكزيع لمنشر الكتب عالـ ، إلكتركنيان  بياناتيا كمعالجة الكيفية البحكث تصميـ (:2006) زيتكف الحميد عبد كماؿ( راجع: (57
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جراءاتو البحث تساؤالت تككف أف بدال  الترابط ىذا كيعد ،بحثي عمؿ أم في بعضيا مع مترابطة كا 
 .   البحثي لمعمؿ الداخمي الصدؽ مف اجزءن 

يستطيع الباحث النكعي التعريؼ بأىداؼ بحثو وحدوده:وأىميتو:أىدافالبحثةرابعالمرحمةال
ف لـ تكتمؿ الصكرة لديو بالنسبة إلى العبلقة المكجكدة بيف المتغيرات المستقمة بش كؿ كاضح، حتى كا 

ألف أىداؼ البحث سترسـ لو طريؽ التحرؾ في مجاؿ بحثو، مف دكف التخبط  ؛كالمتغيرات الثابتة
تساعد في مكاصمة خطكات البحث  البحث أىداؼالتعريؼ ب ؛ ككفغير المبرر في ىذا االتجاه

 ألخرل كاالستمرار بيا حتى النياية.ا
كالمعركؼ أف تساؤالت البحث يعاد ترجمتيا كتحكيميا إلى عبارات تقريرية في صكرة أىداؼ   

أىداؼ البحث  ة أف تككفطيشر البحث، تحدد كجو البحث، كمحاكر عممو، كطبيعة معالجتيا، 
الحمكؿ المناسبة كالتكصيات  ، كتقدـضكء اإلمكانات المتاحة في، كقابمة لمتحقيؽ كدقيقة محددة

 . قياس مدل تحققياك  المقترحة لعبلج المشكمة،
في  ايميد السبيؿ أيضن ك في الطريؽ الذم سيتكجو إليو،  اؼ الباحث كثيرن اىداألتحديد يساعد ك   

فضبلن عف أنو يساعده في اختيار األداة، أك األدكات  ،إنجاز تصميـ البحث، كاستراتيجيتو كمنيجيتو
ي التحرم عف البيانات كالمعمكمات التي ستككف أكثر تأثيران كأفضؿ في تحقيؽ اليدؼ أك األصمح ف

 األىداؼ البحثية المعمنة.
، تتمثؿ مكف االستعانة بيا في تحديد أىداؼ البحث العممي النكعييعدد مف التكجيات التي  ثمةك   

 :(58) اآلتيفي 
 التكجو نحك محاكلة االكتشاؼ كالتحرم(Exploration)  ف الباحث ينكم إنجاز بحثو إ: حيث

بغرض الكشؼ، كالكصؼ، كالتعرؼ عمى العبلقة بيف متغيريف أك أكثر مف متغيرات البحث 
 العممي المرتبطة بطبيعة البحث كمكضكعو.

  التكصيؼ(Description):  حيث يتكجو الباحث في تحديد ىدفو أك أىدافو لكضع تكصيفات
 ماعية، اإلدارية، االقتصادية، السياسية، كاألخرل. لسمات أك لظاىرة مف الظكاىر االجت

 التنبؤ ((Predictظاىرة مف الظكاىر االجتماعية و محاكلة الباحث التكيف كالتنبؤ بعني ب: كي
 لخ.إكاإلدارية ... 

                                                             
، ص السعكدية الرياض، سعكد، الممؾ جامعة المزركع، محمد ىياك  الشريفي، السيد شكقي ترجمة ككتابتو، الكيفي البحث إجراء(: 2007) ىكليدم أدرياف ((58

133.  
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  الشرح كاإليضاح(Explain) أم محاكلة إظيار التبريرات المتعمقة بالتعامؿ مع ظاىرة مف :
دارتيا، مف  دارية، كتربكية كما شابييا مف الفئات الظكاىر كا  قبؿ جيات كفئات اجتماعية، كا 

 كالجيات المعنية بالبحث.
كالغاية التي يتكخى  ،مف سبب اختيار المكضكع يستمدىا ، فإنوالبحث النكعي كفيما يختص بأىمية  

رم منيا النظ البحث ىذا كتعني أىمية البحث إبراز القيمة الحقيقية المرجكة مف إجراءتحقيقيا، 
الجيات المشرفة عمى البحث تقديـ األدلة كالشكاىد التي تقنع  مف و ذلؾيتطمبما ك  كالتطبيقية،
 بأىميتو. 

 الحدكد اآلتية: النكعي، فتتمثؿ في حدكد البحثأما   
مضمكف البحث  البحث، أم ياعناصر المكضكع التي سيطال الحدكد المكضكعية: كتقتصر عمى  

 الجتو.كما سيقـك بو كيقصد مع
 التي تقدـ البيانات كالمعمكمات الميدانية. تعييف الفئة المستيدفة الحدكد البشرية: كتقتصر عمى

  .لبحثالحدكد الزمنية: كتعني تحديد سنة إجراء ا
مف الضركرم التكجو :تحديدمنيجيةالبحثوأساليبجمعالبياناتوتحميميا:ةخامسالمرحمةال

 ىي: ىج الخاصة بالبحكث النكعية، اكمنيجيتو، كالمن البحث النكعينحك تحديد طبيعة 
الذم  ىك كمفيـك الثقافة ،يتـ التركيز عمى دراسة ثقافة محددةكفيو : ((Ethnography االثنوغرافيا

يشتمؿ عمى كؿ جماعة مف األفراد في منطقة ما، أك في مؤسسة ك يرتبط بمفاىيـ عرقية كجغرافية، 
أك  المعمميف، أك اإلدارييف،لمباحث النكعي أف يدرس ثقافة كمف ىذا المنطمؽ فإنو يمكف  ،ما

 األندية الثقافية كاالجتماعية كالرياضية. :مجمكعة معينة، مثؿ
كقد اعتمدت أكثر البحكث كاالتجاىات االثنكغرافية التي أجريت عمى أسمكب المبلحظة   
افي في ثقافة المجمكعة ينغمس الباحث االثنكجر  ، حيثالمشاركة، كأداة بحث في جمع البياناتب

مف جانب آخر  ،يمجأ بعد ذلؾ إلى تسجيؿ المبلحظات الميدانية الغزيرة المطمكبة ثـ عؿ،اكمشارؾ ف
فإنو ليس لمباحث االثنكجرافي عادة حدكد لما ينبغي عميو مبلحظتو، أك حتى نقطة نياية لعممو 

 الميداني.
ية في البحث النكعي عمى التجارب : تركز الطريقة الظاىرات(Phenomenology) الظاىراتيو

األشخاص المبحكثيف بأسمكب المنيج الظاىراتي أف  يكدحيث  ذاتية لمبشر، كتصكراتيـ عف العالـ،ال
 يفيمكا كيؼ يبدك العالـ لآلخريف.

: ىي دراسة نكعية مركزة كمكثفة ألفراد محدديف، أك لمكقؼ معيف، (Case Study) دراسةالحالة
 أك جية محددة.
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التحميميالبحث : البحث الكثائقي التحميمي، أك كما (Documentary , Analitical) الوثائق
فيك  ،بغرض معرفة ما حدث فييا ؛يسميو البعض البحث التاريخي ىك دراسة األحداث الماضية

نما ىي تفسير معمؽ كحيكم  ،لؤلحداث اككصفن  ،ليس مجرد عممية تجميع معمكمات كحقائؽ كا 
الشخصيات كاألفكار التي ك بيدؼ استعادة التمايزات،  ؛عمى تمؾ األحداث ة، شاممألحداث ماضية

 كبذلؾ يككف أحد أىداؼ البحث التاريخي ىك فيـ أحداث الماضي. ،أثرت فييا
المتجذرة  يدؼ النظرية المتجذرةكتأك التأسيسية أك التجذيرية:  Grounded Theory))النظرية

نما تأتي مف خبلؿ  ا،مجردن  اكىي ليست تنظيرن  حث،البتطكير نظرية عف الظاىرة مكضكع إلى  كا 
كاإلجراء  ،كمف ىذا المنطمؽ جاء اسـ النظرية المتجذرة ،تجذر نظرية ما مف خبلؿ أسمكب المبلحظة

في ىذا النكع مف البحث النكعي ىك عممية تكرارية، يبدأ فييا الباحث بإثارة األسئمة التي تقكد إلى 
فيك يبدأ بتحديد المفاىيـ النظرية األساسية،  ،باحث في جمع البياناتكعندما يبدأ ال ،أسئمة أخرل

 التي تستغرؽ فترة ليست بالقميمة.
 البيانات جمع في الباحث يتبعيا التي اإلجراءات مجمكعةالبحث النكعي:  بمنيجية يقصدك  

 بالبحث الخاصة المنيجية مرحمة كتتككف لمبحث، يالنيائ التقرير إعداد ثـ كمف ،كتفسيرىا كتحميميا
  :(59) ، ىيخطكات عدة مف النكعي
 عند النكعي الباحث يقـك أف فامكب األىمية مف :بحثال فيو جرييس الذي المواقع أو الموقع وصف
 البحث، إلجراء مبلئمتو كمدل مميزاتو، كبياف ،البحث إجراء مكقع بكصؼ لمبحث مخطط إعداد

 .فيو تتـ التي كالفعاليات المكقع داخؿ كالكظيفية يةعاالجتما العبلقات كطبيعة
 في الباحث دكر تحديد البحث مخطط عرض عند الميـ مف:البيانات جمع في الباحث دور تحديد
 الخركج، أك الدخكؿ في المطمكبة الحرية درجة كصؼ ذلؾ في بما المكقع داخؿ البيانات جمع

 مع يبنييا أف الباحث كمين التي العبلقات كنكع ،البحث تحتاجو الذم المناسب الكقت كقضاء
 الباحث سيككف ىؿ بياف مع البحث، في كالقانكنية األخبلقية لبلعتبارات كمراعاتو المشاركيف،

 غير أـ داخمي، مبلحظ أك مقابؿ، أك مشارؾ، مبلحظ أك بالكامؿ، مبلحظان  أك بالكامؿ، مشاركان 
 .ذلؾ

                                                             
يماف ك  ،عامر قنديمجي( (59 ا: . ُِٓ صمرجع سابؽ، ا   عماف العميا، لمدراسات العربية عماف جامعة العممي، البحث طرؽ(: 2005) كآخركف ،زينة فريد أبك كأيضن
 .91، ص األردف ،
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 لمبحث المطمكبة المكقع في البحث دأفرا باختيار سيقـك كيؼ الباحث يصؼ كىنا:المشاركين اختيار
 أـ الشاممة، المقصكدة العينة كانت سكاء المستخدمة العينة نكع إلى اإلشارة مف البد كذلؾك  النكعي،

  . النكعية البحكث في لخإ... الشبكية أـ القصكل، الفركؽ عينة
 التي ستراتيجيةالا نكع البحث مخطط في الباحث يبيف أف البد:البيانات جمع ستراتيجيةا تحديد
 كفي ،لخإ ..الكثائؽ ، أكالمتعمقة المقابمة، أك المبلحظة ىي ىؿ بياناتو، جمع في عمييا سيعتمد
 . لذلؾ المخططة الزمنية كالفترة ،البيانات جمع مراحؿ إلى اإلشارة مف البد الكقت نفس

 في التطرؽ مالضركر  مف:التحيزوتقميل والموضوعية المصداقية تعزيز استراتيجيات حديدت 
 كمدل الباحث، تحيز كتقميؿ المصداقية، تعزيز في المتكقعة ستراتيجيةالا إلى البحث مخطط

 .  كتحميميا لبياناتا جمع في مكضكعيتو
 المنحى تحديد إلى النكعي البحث خطة في اإلشارة الضركرم مف:البيانات تحميل ستراتيجيةا تحديد

 التفسيرات إلى لمكصكؿ النمط عف كالبحث لترميز،ا كأسمكب ،البيانات لتحميؿ االستقرائي
 اعتمادىا الباحث ينكم التي الطريقة لؾككذ ،ثالبح اؤالتست عمى اإلجابة ثـ كمف ،كاالستنتاجات

 .البيانات كعرض كىيكمة تنظيـ في
كاتساقنا مع منيج البحث، ينبغي عمى الباحث تحديد المجتمع الذم تجرم عميو البحث، أكاف دكلة   
ا، أك مؤسسة، أك جزئية معينة مف ىذا كذاؾ، أك نشاطنا ما؛ كذلؾ بتحديد مجتمع أك  ا، أك نظامن إقميمن

 البحث أكاف مجتمعنا كأحدنا، أك أكثر تمييدنا الختيار العينة. 
كبعد تحديد مجتمع البحث بدقة ككضكح، يتعيف عمى الباحث تحديد العينة الممثمة ليذا المجتمع؛   

 مف تعميـ النتائج عمى مجتمع البحث، كبكاسطتيا يتـ استشراؼ المستقبؿ.حتى يتمكف الباحث 
كبناءن عمى ذلؾ يحدد الباحث نكع أداة البحث البلـز استخداميا، كاليدؼ منيا، ككيفية استخداميا،   

 ثـ يحدد نكع األساليب اإلحصائية، ككيفية استخداميا كالنتائج المتكقعة منيا. 
(: يجب عمى الباحث أف يحدد المصطمحات المستخدمة في Terminology) تعريفالمصطمحات

البحث كتعريفيا إجرائينا؛ بما يخدـ طبيعة ىذا البحث كىدفو مف جية، كيسيؿ فيميا كالتعامؿ معيا 
 .مف جية أخرل

 المنيجية في المتمثمة البحث محددات إلى النكعي البحث خطة مخطط يشير:البحث دداتمح
 .نظرية إلى التكصؿ أك لمنتائج تكسيع مف يتحقؽ أف يمكف كما المتبعة،

مف خطة في ىذه المرحمة :تحديددورالباحثوموضوعيتوومصداقيةالنتائج:ةسادسالمرحمةال
ككذلؾ المكضكعية، أم  (،(Resdarcher’s Roleدكر الباحث  ، يتـ تحديدالبحث النكعي

 . (Objectivity)مكضكعية الباحث 
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 :(60) في اآلتيدكر الباحث كيتمثؿ   
ككذلؾ تفاعمو بغرض كسب  ،انغماسو في المكقؼ االجتماعيك إمكاناتو الذاتية كالبحثية، تحديد 
 الثقة.

 مرف، يضع خطة أكلية قابمة لمتعديؿ، بدقة ككضكح.ك بأمانة،  كمسجؿالباحث مبلحظ حساس، 
مشارؾ مع ك  ،كيفعمو ربط بيف ما يقكلوكالو في تسجيؿ البيانات مف دكف إصدار حكـ، تإمكاناتحديد 

تسجيؿ المبلحظات كفحصيا فكر مغادرة ك كقات كمكاقؼ مختمفة، أما يقكلو كيفعمو آخركف في 
 المكقع، ككذلؾ ىك باحث خارجي أـ داخمي، كما ىك دكر كتأثير انتمائو؟

فيي: الموضوعية كعي ك تجنب الفركض المسبقة كاآلراء الشخصية،  أم الذاتية المنضبطة،أما
 ذاتي.
باألدكات المكثكقة كالمستخدمة  ةرتبطالم، ايقـك بعض الباحثيف بتسجيؿ تحيزاتيـ مسبقن كف ىنا أف كيم

جراءات تطبيقيا، تأميف استراتيجية مناسبة  فيجب ف(،يكجكد أكثر مف باحث )مشارك أما في حالة كا 
لمبحكثيف مع ا تكاصمو ، كمع أففة الباحث كالمشاركك ألفك السجؿ الميداني،  :التحيز مثؿ لتقميؿ

 كلكف ال تبعده عف مكضكعيتو. ،ضركرية

 فتتمثؿ في اآلتي::Validity))أمامصداقيةالنتائج
 طبلع المشاركيف.اك  ةباحثكف مشارككف، ككسائؿ جمع بيانات متنكعة، كمفاتح 
  فترة  ذلؾ خبلؿاتفاؽ المشاركيف مع الباحثيف في كصؼ األحداث كمككناتيا كمعانييا، ك

 كجمع البيانات لحد اإلشباع. ،االجتماعي التعايش مع المكقؼ
 كدرجة ثباتيا كتناغميا مع تفسيرات أخرل لمكاقؼ كأحداث مشابية،  ،معقكلية التفسيرات

 اإلصغاء كاالنتباه الجيد لكؿ ما يقاؿ كيحدث.ك 
 .التخمي عف إدراكات الباحث كالبحث أكالن عف إدراكات األفراد المشاركيف 

صياغة خطة البحث بشكؿ جيد ىنالؾ معمكمات لطالبحثالنوعي::صياغةمخطةسابعالمرحمةال
يحتاج الباحث إلى  ، إذيحتاجيا الباحث في صياغة مشكمة البحث كأسئمتو كمنيجيتو كعنكانو

لكي يستكمؿ الجكانب المتعمقة  ؛معمكمات كافية عف مكضكع البحث كالظاىرة التي يقـك بدراستيا
  .تواؤالستك  صياغة مشكمة البحث،عنكاف البحث ك ب

                                                             
 71، ص السعكدية فيصؿ، الممؾ جامعة كالنشر، جمةالتر  مركز المكغاف، اهلل كعبد السيبلكم اهلل عبد :ترجمة فعالة، بحث خطة إعداد (:2005) بنش كيثؼ( (60
. 
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أف يككف كاقعينا،  ، إذ يجبجدكالن زمنينا لمشركع بحثو، محاكالن أال يتخطاه يضعكعمى الباحث أف  
فإذا كاف مشركع بحثو الذم يفكر فيو يحتاج إلى ثبلث أك أربع سنكات، فيجب أف يقبؿ ذلؾ منذ 

ذا كاف مكضكع البحث إلى أربع سنكات ليعطييا لذلؾ البحث أـ  و ثبلثالبداية ثـ يتأكد أف لدي ال، كا 
الذم يرغب في إعداده يحتاج إلى زمف أكثر مف الذم ينكم إعطاءه إياه، فسيككف أمامو مشكمة، 

ضع مسكدة جدكؿ زمني، كيحاكؿ استخداـ المراحؿ الستة المذككرة في ىذا أف ي كما عميو إال
كاضح )عمى شاشة  السياؽ، ثـ يضع بداية كنياية لكؿ مرحمة، كيضع جدكلو الزمني في مكاف

ستمرار بما يقـك بو، كيقـك مف كقت آلخر بتحديث الجدكؿ الا ليذكر الباحثالحاسب اآللي مثبلن( 
  الزمني بتكاريخ جديد كما ينبغي.

ال الةثامنالمرحمة والتصميمات المكونات النوعي:نيائ: البحث لخطة جكد ك عمى الرغـ مف ية
النسبة لمتطمبات خطة البحث الكمي، يمتـز بيا الباحث خطكط كاضحة المعالـ، تكاد تككف مكحدة ب

عند إنجازه لبحثو، إال أنو ال تكجد مثؿ تمؾ الخطكط العامة المكحدة لخطة البحث النكعي كتقريره 
 حيث يعتمد ذلؾ كمو عمى طبيعة كاستراتيجية البحث كحجمو، كالفترة المتاحة إلنجازه. ،النيائي

ا تتحدد    يجب أف تتضمنيا خطة البحث  التيمف المككنات كالتصميماتد خطة البحث بعدكعمكمن
 النكعي، كىي:

الرئيسة: العنوان البحثوصفحة ثـ  ،كتشتمؿ عمى المعمكمات المطمكب اإلفصاح عنيا عنوان
كما سبؽ  كممة (15) كشامبلن، كبما ال يزيد عف االعنكاف الكامؿ لمبحث الذم ينبغي أف يككف كاضحن 

كأية  ،حث، كاسـ المشرؼ )أك المشرفيف(، ثـ مبررات البحث، كتاريخ تقديـ الخطةثـ اسـ البا ذكره،
 كترتب صفحة العنكاف كفؽ المعايير المتعارؼ عمييا. ،بيانات ضركرية أخرل

ثـ صياغة  تحديد مجاؿ البحث كأىميتو، كتشتمؿ المقدمة عمى :البحثالمقدمةوالمشكمةوأىمية
كماذا يريد أف يعرفو الباحث أك يفيمو الباحث عف المشكمة أك  كتساؤالتيا كفرضيا، مشكمة البحث

 . الجميكر المستفيد منو، كبياف أىمية البحث، ك الظاىرة
نظرة عامة عف أدب المكضكع المرتبط بالمشكمة كاإلطار المفاىيـ ليا، كما تـ كمف الميـ تقديـ   

تميز بو يجديدة، في ضكء ما التكصؿ إليو مف استنتاجات، كضركرة متابعة الحصكؿ عمى معرفة 
 الحالي عف الدراسات السابقة، كأدب المكضكع. البحث

جراءاتو، كتقرير البحث  قد ، كما كقد يقترح الباحث في المقدمة كسيمة مناسبة لتقكيـ نتائج البحث، كا 
 لتجربة الباحث المينية كالشخصية ذات العبلقة بالمكضكع. ايقدـ إيجازن 
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يشتمؿ التصميـ عمى المكقع  توبمافيذلكتحديدالموقعوطبيعتو:تصميمخطةالبحثومنيجي
كطبيعة العبلقات االجتماعية  البحثو، كمدل مبلءمتو إلجراء تكمميزا البحثجرل فيو يالذم س

 كالكظيفية داخؿ المكقع، كالفعاليات التي تتـ فيو.
التحرؾ ك و في دخكؿ المكقع، فرة لابما في ذلؾ الحرية المتك  تحديددورالباحثفيجمعالبيانات:

، كنكع العبلقات التي ينكم أف يبنييا مع المشاركيف، البحث، كقضاء الكقت الذم تحتاجو داخؿ
كاألساليب كالكسائؿ التي سيتبعيا في حماية حقكؽ المشاركيف، كمراعاتو لبلعتبارات األخبلقية 

 كالقانكنية.
كحجـ العينة  ،نكع العينة التي اختارىا لبحثو في خطتو يحدد الباحث تحديداستراتيجيةالمعاينة:

لعينات كرم أف يشتمؿ التصميـ عمى تحديد امف الضر ك  ،فرة لواكاإلمكانات المتك  ،كمميزاتيا كعيكبو
كذلؾ نكع العينة المقصكدة: الشاممة، أـ عينة ك  ،كاستراتيجية المعاينة المقصكدة في البحث النكعي

 .في البحكث النكعية لخإالفركؽ القصكل، أـ الشبكية ... 
البيانات: جمع استراتيجية كتتمثؿ في المقابمة، أك المبلحظة، أك الكثائؽ في البحكث  تحديد

كذلؾ فإف استراتيجية جمع البيانات قد تجمع االستراتيجيات الثبلثة: المبلحظة الميدانية، ك  ،النكعية
دة الزمنية التي مف المتكقع قضاءىا في ككذلؾ تحديد الم ،كالمقاببلت المتعمقة، كالكثائؽ كالسجبلت

 جمع البيانات في المكقع.
والموضوعية: التحيز وتقميل الصدق تعزيز استراتيجيات مف الضركرم التطرؽ إلى  تحديد

االستراتيجية المتكقعة في تعزيز الصدؽ كالمصداقية، كتقميؿ تحيز الباحث، كمدل مكضكعيتو في 
 جمع البيانات كتحميميا.

مف الضركرم تحديد المنحنى االستقرائي لتحميؿ  االستقرائيوالترميزفيتحميلالبيانات:المنحنى
كاإلجابة عمى  ،البيانات، كأسمكب الترميز، كالبحث عف النمط لمكصكؿ إلى التفسيرات كاالستنتاجات

 البحث، كالطريقة التي سيعمد إلييا في تنظيـ، كىيكمة، كعرض البيانات. اؤالتست
 البحثمحددات التنظيـ كفؽ المنيجية المتبعة، كالمحددات التي قد تظير في  مثؿ :حثالبمحددات

 في سياؽ كؿ المحددات التي كاجيتيا الدراسات السابقة.
 اتحديد ومراجع السابقة تحدد بيانات المراجع بشكؿ نظامي في نياية خطة  :البحثلدراسات

كينبغي أف تككف  ،تعارؼ أك متفؽ عميوالبحث، ككذلؾ يشار إلييا بشكؿ مقتضب، حسب ما ىك م
 المصادر كافية، كحديثة، كمكثقة بشكؿ جيد.
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كبعد إقرار خطة البحث المصممة مف قبؿ المشرؼ أك الجية المعينة بالبحث، يتحكؿ الباحث إلى   
جراء بعض  ،خطكا البحث األخرل، كمف ىذه الخطكات: تجميع أكبر قدر ممكف مف البيانات كا 

كرية أثناء جمع البيانات، ثـ تبكيب كترميز البيانات )بعد االنتياء مف جمع التحميبلت الضر 
 .(61) البيانات(، كالتحميؿ النيائي لمبحث، ككتابة تقرير البحث كعرض الخبلصات كاالستنتاجات

جمعالمعموماتوتنظيمياوتسجيميا:ثانًيا:
 تسير عممية جمع المعمكمات في اتجاىيف:  

مقة بالجانب النظرم في البحث إذا كانت الدراسة ميدانية تحتاج إلى فصؿ جمع المعمكمات المتع
 نظرم يككف دليؿ عمؿ الباحث.

جمع المعمكمات المتعمقة بالجانب الميداني أك التدريبي في حالة اعتماد الباحث عمى مناىج  
لمقابمة أك فيككف جمع المعمكمات فف معتمدا عمى االستبياف أك ا ،البحكث الميدانية كالتجريبية

 المبلحظة.
 كفيما يتعمؽ بعممية جمع المعمكمات تجدر اإلشارة إلى نقطتيف رئيستيف:

المختمفة الوثائقية المعموماتمنالمصادر بضركرة معرفة كيفية  جمع المعمكمات يرتبط :جمع
ككذلؾ أنكاع مصادر المعمكمات التي يحتاجيا الباحث  ،استخداـ المكتبات كمراكز المعمكمات

 .(62) ريقة استخدامياكط
(: كأخيرنا عمى الباحث أف يضع في نياية مشركع خطة البحث مجمكعة References) المراجع

مف المراجع التي عاد إلييا في كضع خطة البحث، كفي مقدمتيا الدراسات السابقة المرتبطة مباشرة 
منيا، كحتى يطمئف  ببحثو، كالمراجع األكثر ارتباطنا بمكضكع البحث التي تمكف الباحث البدء
  .الباحث كالمشرؼ كالجيات الرسمية عمى استكماؿ الشركط الفنية لخطة البحث

إلى الفصؿ  -في الرسائؿ العممية  -المعركؼ أف مشركع خطة البحث يتحكؿ  تنفيذخطةالبحث:
ممية األكؿ تحت اسـ "اإلطار العاـ لمبحث"، أك "مدخؿ البحث". أما في حالة البحكث كالدراسات الع

 األخرل، فإنو يصبح جزءنا منيا.
كبطبيعة الحاؿ يقـك الباحث بكضع خطة عمؿ لجمع البيانات كالمعمكمات مف مصادرىا المختمفة،   

التي أجريت البلزمة لمجزء النظرم مف البحث، حيث يبدأ بأىـ الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث، ك 

                                                             
   90، القاىرة، ص المكتبة األكاديمية، أسسو كطرؽ كتابتو البحث العممي، (:1992) محمد الصاكم محمد مبارؾ( لممزيد راجع: (61

    .49، ص فمسفة مناىج البحث العممي، مكتبة مدبكلي، القاىرة (: 1999) ؿ حسيف عقيؿيعق ( راجع:(62
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كثمة  .إلضافات التي ينكم الباحث تقديميا في بحثوكا ،في ىذا المجاؿ كالنتائج التي تكصمت إلييا
 ، أىميا:      كيفية االستفادة مف الدراسات السابقةبعض األمكر التي تمكف الباحث مف 

 العممية الحديثة التي يمكف اتخاذىا دراسات سابقة عمى األبحاث إطبلع الباحث.  
 ابقة.ات العممية التي تعد دراسات سالدراس البحكث أك تحديد نكع 
 ،ىجامنالك  تعرؼ الباحث عمى مشكبلت الدراسات السابقة، كعمى التساؤالت كالفركض البحثية 

 العممية المستخدمة.
 .فيـ الباحث لممفاىيـ المستخدمة بما فييا اإلجرائية، ككيفية تكجيييا لسير المعالجة 
 دة منيا.تعرؼ الباحث عمى األجزاء النظرية لمدراسات السابقة، كبياف كيفية االستفا 
 كطريقة سحب العينة كحجميا ات البحث،تحديد مجتمع. 
 ا نقاط القكة كالضعؼ مبينن  ،كمناقشة تمؾ النتائج مناقشة نقدية ات السابقة،رصد نتائج الدراس

 .إلييا كصمتكالنتائج التي ت السابقة أك تمؾ، الدراسة ىذه في
  و كنتائج الدراسات السابقةبحثعند تحميؿ بيانات البحث ال بد أف يقارف الباحث بيف نتائج. 
  كبعد انتياء الباحث مف جمع البيانات كالمعمكمات الخاصة بالجزء النظرم ككتابتو، ينتقؿ إلى

 الجزء الميداني.
 أبرزىا: مصادرالمعمومات:
المكتوبة المكتوبة،المصادر غير المصادر المكتكبة: كافة المطبكعات شمؿ ت: ك والمصادر

كالتي تحمؿ في طياتيا معاني معينة  ،كاإلشارات المكتكبة لرسـك كالرمكزككذلؾ ا ،كالمخطكطات
 كالممحكظات الرسائؿكذا ك  ،السجبلت كالكثائؽ الحككمية بما فييا ،البحثخطة ذات عبلقة ب

 فتتضمف كافة مصادر المكتكبة المصادر غيرأما  .مكتكبةالمعمكمات المصادر  التي تعدالشخصية 
ية ما لمباحث، أك مف اإلذاعة، ؿ في جؤك ا مف قبؿ مسشفيين  التي تقدـلمفظية المعمكمات اك  البيانات
 التي يمكف مشاىدتيا عف طريؽ التمفاز كتقنية المعمكمات. المرئيةككذا 

المادية غير والمصادر المادية ث في ك لمشاريع البح البلزمة المصادرألكلى: ىي اف :المصادر
البلزمة لمشاريع البحكث في  تضمف المصادرأما الثانية: فت .انيةبالعمـك اإلنس ةمقارن العمـك الطبيعية

المسمكعة كالمرئية كالمعمكمات المتكافرة في ، المتمثمة في المصادر االجتماعية كاإلنسانيةالعمـك 
  .ذاكرة الباحث كثقافتو

تمؾ  مصادر المعمكمات السابقة ىي: فالمصادرالسابقةوالمصادرالحاضرةوالمصادرالمستقبمية
السجبلت الخاصة  :مثؿ ،تخص فترة زمنية سابقة، التي البحث خطة المصادر المرتبطة بمشركع

يي المصادر ف مصادر المعمكمات الحاليةأما  .العشر سنكات السابقة بالكاردات كالصادرات في فترة



 
 

83 
 

 2019 /محمد علي الحاجأحمد  .د أ. انبحىث اننىعية )انكيفية(  

، اليةنظـ االتصاالت الح :حالي مثؿال لخطة البحثالحالية بالنسبة  التي تعكس الكضع كالظركؼ
 معمكمات عمىا اعتمادن  المستقبؿ استشراؼ في دراسات مصادر المعمكمات المستقبميةفي حيف تتمثؿ 

 . حاضركال الماضي
الرسميةوالمصادرالشخصية كالسجبلت  الكثائؽ الحككمية :المصادر الرسمية: كتشمؿ المصادر

الرسائؿ فتشمؿ  ادر الشخصيةالمصأما  .كالخرائط المرسكمة كالنشرات كغيرىا كالمخططات ،الرسمية
 لمصادر، مع مبلحظة أف االشخصية كتاريخ الحياة الشخصية الممحكظاتالمدكنات أك الشخصية ك 

لتأثيرات االنحياز كاألىكاء  عرضة ؛ ككنيانتائج البحكث المعتمدة عمييا عمىالشخصية قد تؤثر 
ف كاف ك  ،البحكثىذه  يؤثر عمى دقة قد ؛ مماالشخصية المصادر أقؿ صعكبة  ىذه جمع مثؿا 

 .المصادر الرسمية كتكاليؼ مف
الثانوية والمصادر األولية جمع  لمصادر اأكثر التصنيفات شيكعن كىي معنا مف  :المصادر

 :مثؿ كحديثنا قديمنا نشرت مصادر األـ التيال ىي: تمؾ األكليةفالمصادر  المعمكمات كالبيانات،
كث كالدراسات العممية المرتبطة مباشرة بالبحث، ، كالبحالرسائؿ العمميةالمخطكطات كالكتب ك 

 ا أكالبيانات األكلية إما مكتبين  كيتـ جمع البحث، كضكعا بمكارتباطن  ابأنيا أكثر تحديدن  اغالبن  تتصؼك 
المقابمة ك  كاالستقصاء المضمكفتحميؿ  :أكثر، مثؿ ا، باستخداـ طريقة أكا أك تجريبين ميدانين 

مف  جمعت شر ممخصات بحكثتنالتي : فيي المصادر الثانكية ما. ألخ... إبيالتجر ك المبلحظة ك 
المكسكعات، ك اإلرشادية  الكتبك المراجعات، ك كمف أمثمتيا دكريات المختصرات،  ،المصادر األكلية

 الجيات في الكتب كالدكريات كالمجبلت العممية، أك لدل بعض، ك كالمكاد المترجمة، كالمقاالت
كزارة  مثؿ: كتسجيميا، متخصصة في جمع البيانات كالمعمكماتأك الجيات ال ،صاحبة البيانات

ا تكلى قضية جمع البيانات كالمعمكمات اىتمامن  كبعض المراكز كالمؤسسات األخرل التي ،التخطيط
  .عف مكضكع البحث آنيةىذه المصادر الباحث بمعمكمات غير مباشرة كغير  ، كتزكداكبيرن 
إعداد العامميف في مؤسسة مف المؤسسات  :مثؿ ات ثانكية داخميةبيان قسـ البيانات الثانكية إلىتك   

ماؿ  كرأس ،كمناطؽ العمؿ ،حسب السف كالنكع كالدخؿ كدرجة التعميـ كالفئات الكظيفية كتكزيعيـ
ىذه البيانات ال تعطي لمباحثيف  مثؿ ، بيد أفكأرقاـ إنتاجيا كمبيعاتيا في الداخؿ كالخارج ،المؤسسة

لى  ،ا لعدـ تداكليانظرن  ؛كتصريح خاص بمكافقة مسبقة إال  تمؾ التي :بيانات ثانكية خارجية مثؿكا 
عداد السكاف كتكزيعيـ أ منيا:تتضمنيا الكتب كالدكريات كالنشرات كاإلحصاءات الرسمية المنشكرة، 

كمحؿ اإلقامة  ،كتصنيفيـ مف حيث النكع كالمراحؿ العمرية، عمي المحافظات كالمراكز كالقرل
عداد أك  ،اإلحصاءات الخاصة باإلنتاج كاالستيبلؾ كاألسعار، ككذا االجتماعية لحالةكالدخؿ كا
 كالقكانيف كالقرارات ،كالجيات الحككمية كتقسيماتيا المختمفة ،كأنكاعياأك المؤسسات  الشركات



 
 

84 
 

 2019 /محمد علي الحاجأحمد  .د أ. انبحىث اننىعية )انكيفية(  

يمكف ألم باحث الحصكؿ  الكزارية المنشكرة في الجريدة الرسمية، كغيرىا مف البيانات العامة التي
ما  أف ينتقي منيا مباحث، كيمكف لكمنشكرة متاحة ككنيا ؛أك إذف خاص ،مييا دكف مكافقة مسبقةع

  و. يناسب بحث
في الظكاىر الطبيعية  دكرية تيسر الكشؼ عف التسمسؿ كالتغير ا:ينأبالبيانات الثانكية  كتتميز  

مف جيكد مالية كبشرية لما تتطمبو  ؛بمفرده كاالجتماعية التي يتعذر عمي الباحث الحصكؿ عمييا
 .ضخمو

ا، عدـ التيقف مف كضكح مفاىيميا أك دقة أدكاتي العيكب، منيا: بعض مبيانات الثانكيةبيد أف ل  
 ؛التصميـ كالتحميؿ كالتبكيب كاالستنتاج في خطاءن ، أك أفي النقؿ كالنشر أخطاءن  ضمنياتكاحتماؿ 

مف سبلمة الطريقة  الباحث التأكد عمى رضفمما ي ؛أك لنقص خبراتيـ ييا،عم قائميفة اليكفا ضعؼل
عدـ  لؾ، ككذلي نتائجيا النيائيةإالتكصؿ  كالكيفية التي تـ بيا ،التي اتبعت في جمع ىذه البيانات

الختبلؼ األىداؼ التي جمعت مف أجميا البيانات في  تيجةن ؛الباحث ا مع احتياجاتاتفاقيا أحيانن 
، أك لمتركيز همغاير  يا الباحث، أك الستخداـ كحدات قياساألكلى عف األىداؼ التي يسعى إلي المرة

االستفادة احتماؿ تقادـ البيانات إلي الدرجة التي يصعب ، ك لخإعمي النكاحي الكمية دكف الكيفية...
ف كانت مفيدة  حالية،الظكاىر في ال منيا  التطكر التاريخي.  في حالة دراسةكا 
 مكضكعب المتصمة ات كالمعارؼ العامة مف األدبياتكعمى الباحث أف يجمع البيانات كالمعمكم  

أك مشركعات أبحاث تدكر حكؿ  ،منشكرةالغير  عمكماتحميؿ الم، كتبعيد مف مف قريب أك بحثو
يتحقؽ اليدؼ  كلكي التي سيصؿ إلييا. النتائج االفتراضية ذىنو منذ البداية في ع، كاضعناالمكضك 

المعمكمات  ، مع مبلحظة أفبصكرة دقيقة كمنظمة ينبغي أف تتـ ،مف كراء جمع ىذه المعمكمات
كالتأكد مف صحتيا، كمف ثـ تبرز تمؾ التعميمات  اختبار الفركضمف  تمكنو الباحث جمعياالتي 

 .قكانيف كنظرياتفي صكرة مبيريقية إلا
  :وشروطواالقتباسفيالبحثالعمميثالًثا:

ككتابتيا في البحث  معيف، مرجع مصدر أك مف اتالمعمكمك  أك نقؿ البيانات أخذ :االقتباسب ىيعن
 كتصنؼ االقتباسات إلى نكعيف، ىما: ،أك الدراسة

 كتاب بحث أك مف مفمعمكمات ا حرفين  نقؿ الباحث أك النصي: كيعني: االقتباس المباشر .1
 ككمتيفبيف ، شريطة أال يزيد ىذا النقؿ عف خمسة أسطر في غالب األحكؿ، كأف يضعو معيف

، ثـ يكثؽ ىذا االقتباس إما بكضع نياية ىذا االقتباس )أم في المتف( رقمنا فصغيرتيف مزدكجتي
ما بالتكثيؽ في أسفؿ الصفحة المرجع يشير إلى المرجع، ثـ كتابة ىذا ، شامبلن كؿ التفاصيؿ، كا 
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المتف بذكر أسـ مختصر لممؤلؼ، كسنة النشر، كرقـ الصفحة بيف قكسيف، عمى أف تكتب 
 ة المراجع.تفاصيؿ المرجع في قائم

كيقصد بو فيـ الباحث لمضمكف المعمكمات أك الفكرة المراد اقتباسيا، ثـ  :االقتباس غير المباشر .2
يعيد كتابتيا بأسمكبو الخاص، دكف تشكيو أك إضافة معاني كدالالت لـ ترد في النص المقتبس، 

أكثر مف اقتباس كما يجب أال يدكف  كدكف تنصيص، ثـ يكثؽ ىذا االقتباس طبقنا لما ذكر آنفنا،
، كيمكف لمباحث أف يأخذ مف أكثر مف مصدر الفكرة الكاحدة التي يستخدميا ،في بطاقة كاحدة

مع مبلحظة إمكانية اقتباس الباحث  ، أك في أسفؿ الصفحة،ف المصادر في اليامشيدك لكف بتك 
    كلكف كمما زادت االقتباسات مف مرجع كاحد، قمت قيمة ىذا البحث.   ألكثر مف فكرة،

 كتاب أك مف ،بحث يقتبس في بعض األحياف فقرة مف قد الباحثكما يمـز التنكيو إليو ىنا ىك أف    
الي المصدريف ال لممصدر المنقكؿ عنو  ينبغي اإلشارةليذا  ما، ىي نفسيا مقتبسة مف بحث آخر،

بكتابة:  اليامش المتف، ثـ تكثيؽ ىذا االقتباس في في اسـ صاحب المعمكمة أك الفكرة ، بذكرمباشرة
تتحقؽ األمانة  ؾكبذل منو(، الفقرة المقتبسة ءالمصدر الذم تـ استقاالمشار إليو في )يكتب اسـ 
 .العممية المطمكبة في البحث

ذا ما كاجيت الباحثك     وعميالمباشر، ف النحكية الكاردة في االقتباس كأبعض األخطاء اإلمبلئية  ا 
 ،لباحثالتكضيح الفرؽ بيف عبارة  أ ككضعو بيف قكسيف؛كلكف بتصحيح الخط كما ىي، يكتبياأف 

 .كالعبارة المقتبسة
أك أعطى  ،ارأين  لبدأأف مؤلؼ الكتاب  ىا مف اقتباس آخر، بمعنيأخذ الباحث اقتباسن  ما اكأحيانن  

الرغـ مف ككنيا  عمىبحاجة الي ىذه الفقرة  أنو ككجد الباحث نفسو ،ساقتباكدعـ ذلؾ ب ،فكرة
س بيف قكسيف اقتبااليحصر أف ك  ،أك ىبلليف كبيريف ،إما أف يضع قكسيف مركنيف لشخصيف، فإنو

"...."  :النحك اآلتي ىكعم ،المزدكجتيف المكجكدتيف في الكتاب فصمتيفال ىكبيريف، مع محافظتو عم
 أك )...(.

في  يأتالباحث مراعاة ما ي عمىيجب ، فالشركط الكاجب مراعاتيا في عممية االقتباس العمميأما  
 :عممية االقتباس

 شريطة أف أف يككف االقتباس بنفس الكممات األصمية الكاردة بالمرجع كما أكردىا مؤلفو ،
 .يامشالتكضع بيف عبلمتي تنصيص، مع االشارة الي مصدر االقتباس في 

  عمي  ة الباحثكقدر ، ا بالمؤلؼا خاصن أك رأين  ،يعالج الجزء المقتبس فكرة كاحدة محددة بذاتياأف
 .االقتباسات في مكضكع بحثو دمج
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 أك لنقد اتجاه  ،مبحث، سكاء لتأكيد أك معارضة رأم مف اآلراءل ساسيةأف يخدـ االقتباس فكرة أ
  .مف االتجاىات الفكرية

  ذات قيمة عممية يستعاف ك  ،كاضحة القصدك أف تككف الفقرة المقتبسة كاممة المعنى كالمضمكف
أك مخالفة لمرأم الذم يتبناه مؤلؼ المرجع  ،رة أك مفتكحةتككف الفقرة المقتبسة مبتك ال  ، أمبيا

  .المقتبس منو
  النقط كالفكاصؿ  ، مثؿ:في االقتباس الدقة في استخداـ العبلمات اإلمبلئية الباحث يراعىأف

 .كتب بنفس الكيفية التي استعمميا المؤلؼ األصميكأف تي  ،كعبلمات االستفياـ كالتعجب
 رأم أك  ىخاصة في حالة التدليؿ عمك  ،كالتكافؽ بيف االقتباساتباحث االنسجاـ أف يحقؽ ال

 .ممكضكعل العاـ سياؽال ىا معتنافر  ، كدكففكرة، أك معارضتيا كنقدىا
  أال تطكؿ عممية االقتباسات مف المراجع دكف المسمكح بو، سكاء في االقتباس المباشر، أك

 غير المباشر.
 براز مضمكف االقتباس، ك  أك تغيير ؿيعدت دكفالباحث في نقؿ آراء اآلخريف، حرص أف ي ا 

 .أك ذكر الرأييف كالتعميؽ عمييما، أك مقارنتيما برأم ثالث ،الرأم األخير
 ة، بكضع نقاطسبقتالمطكيمة ال اتفقر ال حذؼ بعض الجمؿ غير الضركرية مف مباحثيحؽ ل 

اتبيا دكف أف يخؿ ذلؾ بالمعنى أك المضمكف الذم يتكخاه ك كلكف ،السطر مكانيا عمى
ا لؤلسمكب العممي المتبع كفقن  ومصادر الفقرات المقتبسة في بحث ، كأف يكثؽ الباحثاألصمي

في اليامش أك  الزيادة كضعفيمكف النصكص المقتبسة،  ، كفي حالة طكؿفي إثبات المراجع
 .في مبلحؽ البحث

 براز قدرتو عمىيخدـ بحثوبما  اا عممين الباحث االقتباس تكظيفن  أف يكظؼ لربط بيف كؿ فقرة ا ، كا 
ال جاء بحثو مجرد جمع لمعمكمات  كعمى مقتبسة كأخرل، تكظيؼ المعمكمات كعرضيا، كا 

 . مقتبسة
  بفكر تحميمي  وتمتعأف يتصؼ الباحث بأسمكب عممي يميزه في كتابة بحثو ابتداءن كانتياءن، ك

   .البحث عمىكنقدم يظير شخصيتو كقدرتو 
 شى مع األسمكب العاـ ابما يتمك مقتبس بأسمكبو الخاص، لباحث أف يعيد صياغة الجزء الا عمى

ا يحيؿ القارئ الي المصدر األصمي الذم استقى منو يضع في نياية االقتباس رقمن أف لمبحث، ك 
 .فكرتو

  إال إذا كاف  ،في قائمة المراجع تكثيقوفي حالة االقتباس مف اليامش البد مف اإلشارة اليو، مع
 . و فعبلن األصؿ لدل الباحث كاستعاف ب
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 جب عمي الباحث أف يستحضر قائمة المراجع التي سبؽ إعدادىا كمطابقتيا مع البطاقة ي
 .المدكف بيا الفقرة المقتبسة، لمتأكد مف أف المعمكمة المدكنة ىي نفس المرجع المقصكد

 التعميؽ كيتمتع برؤية  عمىا عمي النصكص المقتبسة، إذا كاف قادرن  الباحث عمؽي أف يفضؿ
أفكار  عمىفبل يقحـ نفسو بالتعميؽ  ،متكاضع الفكر كالثقافةمبتدئنا ك  اأما إذا كاف باحثن  .نقدية

  .كأصحاب المدارس العممية المتميزة ،ركاد الفكر اإلنسانيلغيره، خاصة 
 المصحؼ الشريؼ ، بالرجكع إلىنقؿ آية قرآنية يجب عمى الباحث تحرم الدقة المتناىية في ،

كمسمـ، إذ ال  ،البخارم ، مثؿ:المصدر األصمي بالرجكع إلى النبكيةمف السنة  أك نقؿ أحاديث
 .يجكز االقتباس مف اقتباس

 عف أك، بأقكاؿ مأثكرة عف الصحابة عند االستشياد لكتب األصميةا عمى الباحث المجكء إلى 
 سند األئمة المعركفيف في التاريخ اإلسبلمي، كال ينقؿ قكؿ صحابي أك إماـ مف غير أف يذكر

   . ب الكتاب، ككذلؾ عندما ينقؿ الباحث القياس، فبل بد مف نقؿ القائؿ بالقياس كىكذاصاح
 القراءة الكاسعة لمباحث كالمعرفة الشاممة باألفكار كالبحكث القديمة  عمى دليبلن  يعد االقتباس

 مما يؤىمو الكتساب ثقة القارئ كاالطمئناف ألفكاره كآرائو.  ؛كالحديثة
 كغيا بأسمكبو في عبارة صفي ،كرة سبؽ أف تعرض ليا أحد المؤلفيفيمكف لمباحث تناكؿ ف

 .تكضيح أكسع كأشمؿب ؛مفصمة
 النص المطمكب تمخيصو مرتيف ؛ بقراءةالتمخيصمبة الماجستير كالدكتكراه المجكء إلى يمكف لط 

أك بسياؽ النص  ،أك بكحدة الفكرة ،دكف إخبلؿ بالمكضكع لزائدةا كاختصار الجمؿ كأكثر،
   .النص ياة التي يعرضستحديد األفكار الرئيك ا، منطقين  أفكاره تسمسبلن  كتسمسؿ

 أما شركط االقتباس النصي، فيي كاآلتي:
o .التأكد مف صحة نسبة النص إلى قائمو، كذلؾ بالرجكع إلى مصدره األصمي 
o .كضع النص المقتبس بيف قكسيف لتمييزه عف كبلـ الباحث 
o ستة أسطر يميز النص المقتبس بكتابتو بحركؼ  في حالة ازدياد حجـ النص المقتبس عف

أصغر مف الكتابة العادية، كتضييؽ المسافة بيف السطكر، كترؾ مسافة صغيرة بيضاء عمى 
 جانبي الصفحة.

o  عند حذؼ جزء مف النص المقتبس؛ لحاجة ما يكضع مكاف الجزء المحذكؼ عدد مف النقاط
 .بيف قكسيف ىكذا: ) ... ( كعند اإلضافة إلى النص

o .ا آخر  مراعاة التنسيؽ بيف النصكص المقتبسة، حتى ال ينقض نص نصن
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o  محافظة الباحث عمى شخصيتو في االقتباسات، كذلؾ عف طريؽ التمييد لمنص المنقكؿ
 كالمقارنة بيف النصكص بعضيا ببعض. ،كالتعميؽ عميو، كشرح النصكص الصعبة فيو

المشارؾ في  الباحثب الدراسات العميا أك يحدث في كثير مف األحياف أف يصادؼ طال :التمخيــص
ا مبررن  الباحثحمقة البحث بعض المراجع التي يميؿ مؤلفكىا الي اإلسياب كالشرح المفصؿ، كال يجد 

كفي ىذه الحالة يمكف  ،في بطاقات جمع البيانات لبلحتفاظ بنص ما يعرضو المؤلؼ كما ىك كامبلن 
 ،خبلؿ بالمكضكع أك بكحدة الفكرة أك بسياؽ النصدكف إ ، كلكفلمطالب التمخيص كاختصار الجمؿ

يجب عميو قراءة النص المطمكب تمخيصو مرتيف قبؿ الشركع في كما ا، منطقين  كتسمسؿ أفكاره تسمسبلن 
 ،تحديد األفكار الرئيسة التي يعرض ليا النص، ثـ يشرع في استبعاد الجمؿ الزائدةكذلؾ لالتمخيص، 

قبؿ كأثناء  -عمى الباحث ك  .كبما يتبلءـ مع الغرض مف بحثو إياه اممخصن  ،كيعيد صياغة النص
 :ياآلتمراعاة  - عممية التمخيص

 ىأال يككف التخميص شديد اإليجاز الي درجة اإلخبلؿ بالمعن. 
 أف يسمح بعرض المضمكف أك األفكار الرئيسة التي يتكخاىا مؤلؼ النص األصمي. 
 فيما يتصؿ بالدراسات التاريخية،  السيما أال يفقد سبلمة التعبير كتسمسؿ العرض كمنطقيتو

 .ا لتسمسميا التاريخيعندما يقـك ترتيب الحكادث، كفقن 
  مخيصو، تإلبراز العناصر الرئيسة لممضمكف الفكرم لمنص المراد  ؛اأف يككف التمخيص ضركرين

 .خاصة إذا كاف يتصؼ باإلسياب كالتطكيؿ
 المجردة التي يستيدفيا المؤلؼ األصمي مف أثناء تمخيصو الحقيقية العممية  باحثال يأف يراع

 .أك الجزء المزمع تمخيصو ،الفقرة
 لمتأكد مف سبلمة التمخيص ؛أف يقـك بمراجعة النص الممخص مع النص األصمي مرة أخرل، 

  .كاليدؼ الذم تكخاه صاحب النص األصمي ،البنياف الفكرم عمىكمف محافظتو 
 الشركط الكاجب تكافرىا في لغة البحث  اةراعم مع ،أف يصاغ التمخيص بأسمكب عممي دقيؽ

 .العممي
أسسومعاييرتقويموتحكيمخطةالبحثالنوعي: رابًعا:

معايير الحكـ عمى مستكل دقة كجكدة تصميـ مخطط البحث يككف مف خبلؿ تساؤالت عدة 
  ىي:
 امجالي في كاألصالة باألىمية البحث مشكمة ؼاتصكذلؾ با: كأصالتيا المشكمة أىمية ١

 .الممارسة أك لممعرفة اشيئن  يضيؼ ال الذم بالتكرار تتصؼ كال ،المكضكعي
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 امجالي في كاسعة كليست ،كاضح بشكؿ محددة المشكمة : أف تككفكالظاىرة المشكمة كضكح ٢
 التي الحالة أك الظاىرة، تككف أف ينبغي كما كاحدة، دراسة في تناكليا يصعب حيث المكضكعي،

 األخرل الفرعية اؤالتستال أفك ، ) شامؿ بحث ؤؿاست خبلؿ مف (معالـال كاضحة دراستيا سيتـ
 .البحث مشكمة لمضمكف العاـ اإلطار ضمف ىي المشكمة عناصر

 يسمح ال بشكؿ، البحث مف كاليدؼ الغرض كتكضيح تحديدب : كذلؾاليدؼ ككضكح تحديد ّ
 .المكضكع عف بالخركج

 بمكضكع المتصؿ األدب عمى طبلعوا درجة احثالب كضح: أف يالمعرفة مسار في البحث سياـإ ْ
  .اإلنسانية المعرفة مسار في ثغرة سد في الحالي البحث سيـي أف يمكف ام، ك البحث

 تحديد تشمؿ بحيث المستخدمة، المنيجية البحث مخطط يكضح : أفالمستخدمة المنيجية كضكح ٓ
 .كافي بشكؿ الباحث كدكر المكقع،

 ستراتيجيةا يبيف الباحثحيث  :لمبحث كمناسب كاضح بشكؿ لمشاركيفا اختيار ستراتيجيةا تحديد ٔ
 بشكؿ عددىـ تحديدك  ،الغنية المعمكمات ذكم األفراد إلى الكصكؿ في كخاصة المشاركيف، اختيار
 .لمبحث كالكافية الضركرية المعمكمات عمى لمحصكؿ؛ مناسب

 البحث ستراتيجيةاب تومعرف الباحث عرضي : أفكتحميميا البيانات جمع ستراتيجيةاب الباحث إلماـ ٕ
 المبلحظات كتسجيؿ المتعمقة، المقابمة أك كالمقابمة المشاركة، المبلحظة أك المبلحظة :مثؿ العامة،

جراء الميدانية،  مع (متطابقة) منسجمة ستراتيجيةالا تككف أف، ك المتزامف التحميؿ أك النيائي التحميؿ كا 
 . البحثالت ؤ استك  البحث، ىدؼ

تحديد ك  ،المصداقية كتعزيز لتحقيؽ فيلكاكا ؿفصالم التصميـ : أف يقدـ الباحثالمصداقية يزتعز  ٖ
 .الخصكص كجو عمى النكعي البحث في المصداقية لتعزيز ستستخدـ التي ستراتيجياتالا
 المستخدمة المنيجية الباحث كضحي : أفالطارئة الحاالت مع لمتعامؿ البحث تصميـ مركنة ٗ

 الحاالت مع لمتعامؿ البلزمة المركنة المنيجية في كضح، كأف يلمبحث الطارئة أك ةاألكلي الطبيعة
 .المتكقعة غير
 .التحيز عف لبلبتعاد سيستخدميا التي ستراتيجيةالا : أف يبيف الباحثالتحيز ضبط ستراتيجياتا 10
 كتشجيع النتائج تكسيع في ستستخدـ التي الكسائؿ : أف يكضح الباحثالنتائج تكسيع كسائؿ ُُ

 .منيا كاإلفادة بيا األخذ
 عرضك  ،كافي بشكؿ البحث بيئة تكصيؼب ة: حيث يقـك الباحثكالمحيط لمبيئة كافي تكصيؼ ُِ
 .كاضحة ىي لمبحث كأداة الباحث دكر يبيف أف، ك المكقع إلى الدخكؿ في الباحث خطة
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 عند االعتبار في ستؤخذ تيال األخبلقية االعتبارات تكضيح تـ: يالمحتممة األخبلقية االعتبارات ُّ
  .البحث إجراء
 الفيـ حيث مف توكفاي الباحث ستعرضي : أفالبحث مكضكع عمى الكافي طبلعواك  الباحث خبرة ُْ

 .بالمكضكع الخاصة البحث لطريقة
 عمى تنعكس أف يمكف التي البحث محددات إلى الباحث ريشي : أفالبحث محددات إلى اإلشارة ُٓ
 لدل كالمكضكعية البحث صدؽ عمى يؤثر كبما ،االستنتاجات أك ميميا،تح أك البيانات، جمع

 . الباحث
   

 ومراجعالفصلالثالثمصادر:
 .(: إعداد ككتابة البحكث كالرسائؿ الجامعية مع دراسة عف مناىج البحث، شمس المعارؼ لمنشر، القاىرة1997) عكض العايدم حمد
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 :(Case study) الحالة اسةردمنيج أواًل:

ــة:الحالةلغــ كمف ثـ  ،تشتؽ كممة الحالة مف فعؿ حاؿ كحكؿ، كالمصدر االسمي حاؿ أك الحاؿ ـــ
فالحالة في المغة الحاؿ، كالحالة في عمـ النفس الييئة النفسية أكؿ حدكثيا، قبؿ أف ترسخ، كالحاؿ 
 ،في الطبيعة كيفية سريعة الزكاؿ، مف نحك: حرارة، كبركدة، كيبكسة، كرطكبة عارضة. أما الحاؿ

فيك الكقت الذم أنت فيو، كحاؿ الدىر: صركفو، كحاؿ الشيء: صفتو، كحاؿ اإلنساف: ما يختص 
يعمـ عمييا الصبي المشي، كفي النحك: الزماف  :بو مف أمكره المتغيرة الحسية كالمعنكية، كالعجمة

كفي ا منو أك عميو، الحاضر، كلفظ يبيف الييئة التي عمييا الشيء عند مبلبسة الفعؿ لو كاقعن 
جمع أحكاؿ  :الببلغة: األمر الداعي إلى إيراد الكبلـ الفصيح عمى كجو مخصكص، ككيفية معينة

 .(63) كأحكلة
صفة الشيء كىيئتو كطبيعتو كأحكالو المتغيرة،  :مف ىذه االشتقاقات المغكية أف الحالة ىي كيتبيف  

، كقد يقصد بيا حالة كعارض ،كظرؼ ،كحاؿ ،( تعني حالةcase) أما في المغة األجنبية، فكممة
 .(64) تسانياإعراب في مجاؿ النحك كالم

عبارة عف تحقيؽ تجريبي لظاىرة معاصرة مدركسة في  بأنيا: دراسة الحالة تعرؼ:االحالةاصطالحً
  (.65) عندما تككف الحدكد بيف الظاىرة كسياقيا غير عادية كطبيعية السيماسياقيا، 

ا   قصد إيجاد حمكؿ، ب ؛فتراضي أك كاقعي، يستكجب تشخيصوعبارة عف مشكؿ ا :بأنياكتعرؼ أيضن
 .(66) كاستنباط قكاعد كمبادئ تطبيقية الستعماليا، كتكظيفيا في حاالت مشابية

ؼ دراسة الحالة بأنيا: استراتيجية إنجاز البحث التي تتضمف إجراء تحقيقات تجريبية يتعر  يمكف  
ا المصادر المتعددة لمظاىرة أك عف ظكاىر معاصرة محددة مف بيئة كاقعيا الحقيقي،  مستخدمن

 الحدث. 
 (: 67) استراتيجيات لدراسة الحالة عمى أساس بعديف منفصميف، ىماكىناؾ   

عادة عندما تمثؿ الحالة المدركسة حالة انتقادية أك حالة كتستخدـ  استراتيجيةدراسةالحالةالمفردة:
يمة لمبلحظة كتحميؿ مبفرصة  الباحث ا تزكدألني ؛متطرفة )فريدة(، كيتـ اختيار الحالة المفردة

                                                             
 .209 ، ص1972تركيا، الطبعة الثانية، سنة أحمد حسف الزيات كآخركف: المعجـ الكسيط، الجزء األكؿ، المكتبة اإلسبلمية، استانبكؿ ،  (63)

  .167ص  ،2 : منيجية البحث كتحميؿ المضمكف، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط(2008) أحمد أكزم ( المشار إلٌه فً:64
    www.agu.edu.bhالمكقع: ( (65

(66) -CHAMBERLAND, G., LAVOIE, L. et MARQUIS, D. 20 formules pédagogiques. Québec Presses de l'Université du 
Québec P.U.Q.) (1995).P.91. 

67) )Creswell, J., 2013. Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed. London: Sage, 4th ed. 
  

http://www.agu.edu.bh/
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كبشكؿ حتمي فإف المظير الميـ الستخداـ استراتيجية الحالة المفردة ىي مف خبلؿ  ،ظاىرة معينة
الحالة الفعمية المطمكبة ف كمف ثـ ،تعريؼ حالة فعمية، لمكثير مف الطبلب المذيف يعممكف بدكاـ جزئي

 منيـ ىي المنشأة التي يعممكف فييا.
المتعددة:اس الحاالت دراسة ىي تمؾ التي تدمج بيف عدة حاالت األساس المنطقي  تراتيجية

الستخداـ الحاالت المتعددة، بالتركيز عمى ضركرة التأكد مف أف النتائج المستمدة مف الحالة األكلى 
لذلؾ يمكف قابمة لمتحقؽ في الحاالت األخرل، كبالتالي الحاجة إلى التعميـ بناءن عمى ىذه النتائج، ك 

أف تككف أفضؿ مف دراسة الحالة المفردة، كأنو في حاؿ اختيار الحالة مفردة، فيناؾ حاجة إلى إيجاد 
 تبرير قكم كمقنع لذلؾ. 

الشاممة كالجزئية إلى كحدة التحميؿ، فإف كاف البحث  اتاستراتيجية الدراس، تشير كفي ىذا السياؽ  
ا بالمنشأة ككؿ، فتعامؿ ىذه المنشأة كحالة شاممة، كعمى العكس، تركز دراسة الحالة عمى  ميتمن

فحص عدد مف الكحدات المنطقية داخؿ المنشأة مثؿ: قسـ معيف، أك جماعة عمؿ معينة، عندئذ 
 فمف المحتـ تضميف أكثر مف كحدة في التحميؿ، كتسمى دراسة حالة مجزأة. 

، بسبب "الشعكر غير العممي" ؛حالةالستراتيجية دراسة ال وا عند استخداممرتابن  الباحث ككفيقد ك   
 ،استراتيجية دراسة الحالة طريقة جديرة باالىتماـ لنظرية الكاقع االستكشافي تككف فكىنا يمكف أ

كتزكد  ،باإلضافة إلى أف استراتيجية دراسة الحالة المعدة بشكؿ جيد تسمح بتحدم النظرية الكاقعية
 . بمصدر جيد ألسئمة جديدة

أك حالة فردية، أك حادثة معينة، أك مجمكعة مف  ،يؽ كعميؽ لكضع معيففحص دقكىذا يعني   
كربما عدد مف ، فالفكرة األساسية في دراسة الحالة ىي أف تتـ دراسة حالة كاحدة ،الكثائؽ المحفكظة

كقد يككف ىناؾ تنكع في أىداؼ  ،كباستخداـ كافة الكسائؿ المناسبة ،الحاالت بشكؿ مفصؿ كدقيؽ
، كعمى إال أف اليدؼ العاـ ىك الكصكؿ إلى أكمؿ فيـ ممكف لتمؾ الحالة ،الحالة أك أسئمة دراسة
أك  ،الكصكؿ إلى فيـ عميؽ لحالة معينة، قد تككف لفرد أك أفراد :أسمكب دراسة الحالةذلؾ يقصد ب

فصؿ معيف في مدرسة، أك نحك ذلؾ، كيككف دراسة الحالة في كضعيا كسياقيا الطبيعييف، دكف 
 . عميـ النتائج عمى الحاالت األخرلاالنشغاؿ بت

، كعند ائي معيفبرنامج ما، أك حدث استثنأك تساعد طريقة دراسة الحالة عمى رصد حالة فرد، ك   
الباحث . فبحث بصكرة معمقة في أحكاؿ الظاىرة مكضكع البحثت يجب أفـ ىذه الطريقة، فاستخدا

كالباحث  ،دكث في رصد دقيؽ يقـك بوفي العمـك الطبيعية يحاكؿ أف يدرس طبيعة مرض نادر الح
قرر التربكم يدرس كيحمؿ استراتيجيات التكجيو كاإلرشاد التي يمكف إتباعيا لتطكير طرائؽ تدريس م

ا أف يدرس أصكؿ كتطكر حالة الباحث السياسي يمكنو أيضن ك  معينة، في مراحؿ تعميميةدراسي ما 
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نما في فدراسة الحالة ل لؾلذك  ،سياسية ما بشكؿ دقيؽ كمعمؽ يست رائجة فقط في العمـك الطبية، كا 
بمعنى آخر، ككاستراتيجية في  ،عمـ السياسة، كفي سائر العمـك االجتماعية األخرلك حقكؿ: التربية، 

البحث، تستخدـ دراسة الحالة في دراسة مكاقؼ مختمفة تعنى بتطكير معارفنا حكؿ فرد أك مؤسسة، 
عمى درجة معينة مف التعقيد كالخصكصية، كىي رائجة في  أك ظاىرة اجتماعية أك سياسية أك نفسية،

 العمـك اإلنسانية كالسياسية كالخدمة االجتماعية.
ككنيا تساعد عمى تككيف فيـ أدؽ حكؿ مكضكع يصعب فيمو بسيكلة،  ؛اكدراسة الحالة مفيدة جدن  

األفراد لدل كما كأنيا مفيدة لرصد التغيرات التي تحدث في برامج معينة أك سمكؾ مجمكعة مف 
ا في الدراسات المميدة لطرح فرضيات كقد تفيد طريقة دراسة الحالة أحيانن  ،كضعيـ في دائرة الرصد

؛ اإال أف الضعؼ األساسي في إتباع دراسة الحالة يكمف في دراسة حالة محددة كاحدة أحيانن  ،معينة
عميمات حكؿ مقارنة بتتعميمات، في ظؿ غياب الالعمى درجة مف الشؾ بصدقية  الباحث يجعؿمما 

 .(68ظكاىر أك حاالت مماثؿ )
  (:69دراسة الحالة مف جكانب عدة أىميا ) أىميةكتتركز 
   ا مف المنيج المسحي، مف تمكف الباحث مف استيعاب المكضكع بشكؿ كاضح أكثر كضكحن

 خبلؿ تناكلو بشكؿ متكامؿ كمتعمؽ تتضح فيو كؿ األسباب كالمشكبلت.
   إظيار نشاطات الحالة المبحكثة في زمنيا الحالي، فضبلن عف التنبؤات تيتـ دراسة الحالة في

 المستقبمية ليذه النشاطات.
  تركز عمى دراسة السمكؾ البشرم في المؤسسة المعنية بالبحث، كتعمؿ عمى معالجة مشاكمو

كتقـك انحرافاتو، مف خبلؿ النتائج التي يتكصؿ إلييا الباحث كالتكصيات كتطبيؽ اإلصبلحات 
 تي يراىا مطمكبة.ال
   تمكف الجية المبحكثة، كاألشخاص القائميف عمييا مف تجاكز القمؽ كالمخاكؼ عمى

مؤسستيـ، مف خبلؿ تشخيص كاستيعاب عناصر الضعؼ المكجكدة، كالمؤثرة عمى مسيرة 
 العمؿ.

الحالـــة  ــدافدراســـة ميمي، عتستند دراسة الحالة إلى مجمكعة مف األىداؼ في المجاؿ الت :أىــ
 :(70) تيةآليمكف إجماليا في األىداؼ ا

 التربكية كالتعميمية كاإلدارية بلتالتعمؽ في فيـ المشك. 

                                                             
     .8، 3 محمد ياغي )(: طرائؽ البحكث الكيفية، ستنسؿ، ص، ص( (68
يماف السمرائي )( (69  .222 ،221(: البحث العمي الكمي كالنكعي، دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ص، ص 2008عامر قديمنجي، كا 

 .123 رجع سابؽ، ص، مجميؿ حمداكم( (70
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 تطكير التعميـ، كتحقيؽ تنميتو عف طريؽ معالجة مشاكمو. 
  تحقيؽ الجكدة الكمية كالكيفية، بكاسطة إيجاد الحمكؿ لكؿ المشاكؿ كالمعيقات التي يتخبط

 .فييا التعميـ
 تشريعات إلزامية أك  - فيما بعد -كؿ التربكية، كتكثيقيا، كأرشفتيا، لتصبح تدكيف الحم

إرشادية، يستيدم بيا أطر التعميـ كاإلدارة في حؿ المعضبلت التربكية، كمعالجة المشكبلت 
 .المطركحة، كمجابية الكضعيات المستجدة في الساحة التعميمية

 الفردية كالجماعية،  بلتفي دراسة المشك اعتماد دراسة الحالة كأداة إجرائية ميمة كمفيدة
 .كرصد الظكاىر النفسية كاالجتماعية كالبيداغكجية

  ا مف أسبابيا الذاتية كالمكضكعية، كحيثياتيا السياقية تفسير الكضعية اإلشكالية، انطبلقن
 .كاإلنسانية

 ميا، تساعد دراسة الحالة عمى استجماع المعمكمات كالمعطيات حكؿ حالة ما، مف أجؿ تحمي
 .كتشخيصيا، قصد معالجتيا معالجة سميمة

 التربكية العكيصة االفتراضية كالكاقعية مف أجؿ تفادييا في  بلتإيجاد الحمكؿ لممشك
 .المستقبؿ

  ،معالجة الظكاىر التربكية ك  ،تفسيرك  بفيـيساعد الجمع بيف الجكانب النظرية كالتطبيقية
 .اكاإلدارية ميدانين 

 ا، ف كالرسمييف كرجاؿ اإلدارة التربكية عمى حؿ المشكبلت تطبيقين مساعدة المدرسيف المتدربي
 .اقبؿ مكاجيتيا في الكاقع المؤسساتي فعمين 

  االستعانة بدراسة الحالة في مجاؿ التقكيـ كالمراقبة، كحؿ المشكبلت، كاتخاذ القرارات في
 . المجاؿ التربكم

الجوىرية: وعناصرىا الحالة دراسة لحالة في المجاؿ البيداغكجي مف تتككف دراسة امكونات
 :(71) تيةآلالعناصر البارزة ا

  نص تكثيقي لمحالة التربكية أك اإلدارية. 
  لمحالة كالصياغة القصصية أك السردية أك السيناري. 
 تذييؿ النص باألسئمة. 
  تحميؿ النص لممشكمة الرئيسة. 

                                                             
 األلككة، مكقع: (: البحػػث التربػػػكم مناىجػػػػػو كتقنياتػػػػػػو، مطبعة الجسكر ش.ـ.ـ كجدة، المغرب،2013جميؿ حمداكم )( (71
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 تحديد األطراؼ المتفاعمة داخؿ النص . 
 لذم يتضمف المشكمةالسياؽ ا في بياف الفضاء. 
   طرح مجمكعة مف المكاقؼ العبلجية، الختيار األنسب منيا، أك ترؾ الحالة مفتكحة في حاجة

 إلى عبلج.
  المجكء إلى أسمكبي الفيـ كالتفسير لتطكيؽ الحالة كدراستيا. 
 .االسترشاد بالعكامؿ الذاتية كالمكضكعية في حؿ المشكبلت كالحاالت المعقدة 

أنكاع عدة مف الحاالت حسب المجاالت كالمياديف، كحسب مجمكعة مف ىناؾ  :الحالةأنــــواعدراسة
 فعمى مستكل المضاميف، يجكز الحديث عف الحالة التربكية المتعمقة مثبلن  ،العناصر كالمككنات
التدريس بالكفايات كالكضعيات؛ كتناكؿ الظكاىر السائدة في  مثؿ: ،تدريس المقرراتبمناىج التعميـ، ك 

حيط التعميمي، كظاىرة الغش، كالتغيب، كعدـ االىتماـ، كالرسكب، كالكسؿ؛ كاالستيتار بالنظاـ الم
المدرسي، كاإلخبلؿ باألخبلؽ المدرسية، كعدـ االىتماـ بفضاء المدرسة، كالنزكع الفردم، كانعداـ 

بالفكارؽ  االستعداد لمتعمـ كالتككيف... كىناؾ الحالة االجتماعية التي تيتـ عمى سبيؿ التمثيؿ
االجتماعية، كالعنؼ االجتماعي، كاليدر الدراسي... كىناؾ الحالة التكاصمية التي تتعمؽ بدراسة 

كىناؾ الحالة  ،أنكاع التكاصؿ، كانعدامو، كذكر معيقاتو، كاإلشارة إلى تفاكت الخطاب التكاصمي
االختبلؼ الثقافي، الثقافية التي تنبني عمى رصد مجمكعة مف المكاضيع ذات الصبغة الثقافية، ك

كالصراع الثقافي، كالكسط كالمدرسة، كالتنشئة االجتماعية، كتعدد الثقافات داخؿ القسـ كالمدرسة، 
: الحالة االجتماعية، كالحالة دراسةباإلضافة إلى  ،كالتعرض لممتخيؿ االجتماعي كالمعرفة المدرسية

  .تصادية، كالحالة األخبلقية، كالحالة العمميةالنفسية، كالحالة اإلدارية، كالحالة الصحية، كالحالة االق
 كيفية التعامؿ مع دراسة الحالة؟

الحالـــة: دراسة قي معطيات دراسة الحالة، كمتكنيا، كأمثمتيا، كنماذجيا الكاقعية تس مصــادر
كاالفتراضية مف مصادر عدة، كمراجع متنكعة، حيث يمكف تسخيرىا في البحث كالمعالجة 

ا. كيمكف حصرىا في األشخاص ا كتطبيقين يـ كالدراسة كالمعالجة، قصد تمثميا نظرين كالتشخيص كالتقك 
الذيف يتحكلكف إلى مصادر لمتكثيؽ المرجعي، كالصحؼ، كالمجبلت، كالكتب، كالمكاقع اإللكتركنية 
كالشبكات الرقمية، كالتكثيؽ التاريخي، كأرشيؼ المؤسسات التربكية التعميمية، كالكثائؽ الكاقعية، 

  .اإلحصاء، كالببميكغرافيات، كالدراسات التي تناكلت دراسة الحالة بشكؿ نظرم كتطبيقيك 
تصاغ دراسة الحالة التربكية أك التعميمية أك اإلدارية  :مواصفاتدراسةالحالة،وطريقةصياغتيا

أك كصفية أك درامية أك استجكابية تكليدية، كما تصاغ في شكؿ سيناريك يصؼ  ،بطريقة سردية
كما ترد في شكؿ قصة تخضع  ،ما ةمكعة مف الظركؼ التربكية أك اإلدارية التي تشخص مشكممج
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أك ترد في  ،، كفضاء، كصياغة أسمكبيةأشخاصلمجمكعة مف آليات المتف السردم مف أحداث، ك 
شكؿ سيرة تاريخية، تتضمف قضايا أك مشكبلت تربكية أك إدارية مقصكدة، يشار إلييا مف خبلؿ 

. كيعني ىذا أف دراسة الحالة عبارة عف مثاؿ إجرائي كاقعي مممكس كحسي يصاغ أسئمة محددة
 بطريقة تقريرية كصفية أك سردية، أك في شكؿ حكار درامي قابؿ لمتشخيص كالتمثيؿ.

دراسة الحالة كصؼ مكتكب لظاىرة تربكية، يكاجييا الفرد أك الجماعة، أك مؤسسة تربكية  كما تعد  
حيثيات الحالة، ككيفية بدايتيا، كتطكرىا، كتعقدىا، إلى أف تصبح مشكمة  ما، حيث تكضح الدراسة

 نيائية، تستكجب المعالجة المناسبة. 
كقد تصاغ دراسة الحالة في شكؿ أحداث، كمكاقؼ افتراضية خيالية أك كاقعية، مستمدة مف مشاكؿ   

معالجات فاشمة،  مستعصية قدمت ليا بلتكجماعات أك المؤسسات، كقد تككف مشاألفراد أك ال
لجعؿ المتدربيف كالباحثيف التربكييف كالمدرسيف كاإلدارييف يفكركف  ؛فتحكلت إلى نصكص رمزية عامة

في طرائؽ معالجتيا، كذلؾ بكاسطة استعماؿ الفكر النقدم، كالغربمة الذىنية، إليجاد األجكبة الممكنة 
معقد، يعطي لممحمؿ المجاؿ الستخداـ دراسة الحالة عبارة عف مكقؼ  تعدكبتعبير آخر،  ،كالمبلئمة

استكشاؼ نقطة الخبلؼ  اتو الذىنية كالتحميمية كالمنيجية، لتحديد المشكمة المستعصية، أكيكفا
كتحضر ، يراه مف حمكؿ ناجعة لمعالجة ىذا المكقؼ الرئيسة في ىذا المكقؼ المعطى، كاقتراح ما

نمائي، مذيؿ باألسئمة التي ينبغي في شكؿ نص سردم أك قصصي، أك في شكؿ سي دراسة الحالة
 أال تتعدل ثبلثة أسئمة في ظرؼ زمني ال يتعدل ساعتيف. 

في مضامينيا، ككسائميا، كآلياتيا المفاىيمية كاإلجرائية بيف الجكانب  كما تجمع دراسة الحالة  
 بلتشكلمعالجة الم ؛كمف ثـ تقرب المدرسيف كالمتدربيف مف الكاقع ،النظرية كالجكانب التطبيقية

كتساعد ىذه الطريقة عمى  ،مف االكتفاء بالنظريات كالتصكرات المجردة فقط ا، بدالن ا كتجريبين ميدانين 
كمف  التشبع بالمنيج الديمقراطي، كالتعبير عف اآلراء بكؿ حرية، كاالحتكاـ إلى الفكر النقدم الحر.

براز عكامؿ نجاح أسمكب دراسة الحالة التربكية قدرة كاتب الحاالت التربك  ية عمى تحبيؾ القصة، كا 
ديد كالقضايا المستعصية، كصياغة األسئمة الممحقة بالحالة، بصكرة تساعد عمى تح بلتالمشك

 المشكبلت كالكضعيات الصعبة التي تسعؼ الدارس عمى حميا، مع ربط الحالة المدركسة بقضية
 تعميمية أك إدارية.

ا أف تحميؿ نماذج مف الممارسات اإلدارية السائدة كتقـك دراسة الحاالت اإلدارية عمى فمسفة مؤداى 
في الكاقع العممي، كتفحصيا بشكؿ نظرم خطكة ضركرية لممتدرب، مف أجؿ اإلحاطة بالعمؿ 
التربكم كاإلدارم، كفيـ عناصره، كالٌتدرب عمى اتخاذ القرار الصائب قبؿ التطبيؽ الفعمي؛ ألنو 
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عف ضغكط العمؿ الفعمية، كالعكامؿ المؤثرة في  ايعطي المتفحص فرصة االجتياد كالتجريب، بعيدن 
 .اتخاذ القرار

 الحالة: البحثفيدراسة يعمد الباحث في دراسة الحالة إلى جمع معمكمات مكثفة حكؿ طريقة
كثائؽ، ك مقاببلت، ك ا: مبلحظات، البرامج، أك األحداث، كىذه المعطيات تتضمف غالبن ك األفراد، 

 امكاد سمعية كبصرية ...، كفي أحكاؿ كثيرة، يمضي الباحث أكقاتن ك ، كتسجيبلت تاريخية أك قديمة
  لمعمكمات، كالتكاصؿ مع المبحكثيف.طكيمة في جمع ا

معمكمات كافية تتعمؽ  كمف ضمنيايسجؿ الباحث تفاصيؿ مختمفة حكؿ السياؽ المحيط بالحالة، ك    
اقتصادية ...، كما كيمحظ ك  تاريخية، :مف زكايا مختمفةك  بالبيئة المحيطة بالمكضكع المبحكث،

 .(72) ، كذلؾ لمتعريؼ بسياؽ الحالةكامؿ االجتماعية المحيطة بالمكقؼالع
 الحالة: دراسة في المعطيات تحميل عطيات في دراسة الحالة تتضمف عممية تحميؿ المطريقة

 تية: الخطكات اآل
  .تنظيـ كافة التفاصيؿ حكؿ الحالة مكضكع البحث 
 مة.تصنيؼ المعطيات المحص 
  .تفسير المعطيات 
  .إطبلؽ التعميمات 

كلدل قياـ الباحث بأجراء دراسة عمى حالة كاحدة، ال بد قبؿ إطبلقو لمتعميمات أف يدعـ كيعزز ما   
مف خبلؿ المجكء إلى نتائج دراسات مشابية لسياؽ الحالة المبحكثة، أك المجكء كذلؾ قد تكصؿ إليو، 

فضؿ أف يعمد الباحث في سياؽ دراسة حالة ما إلى ي كما ،إلى دراسات نكعية أخرل أك تطبيقية
ا لما قد ينتج عف عمميات التحميؿ مف استنتاجات نظرن  ؛انتياج عممية تصاعدية في تحميؿ المعطيات

 تستكجب تكفير معطيات أخرل يفترض السعي إلى تكفيرىا. 
 :مف الضركرمبناءتقريرالبحثفيدراسةالحالة:

  ا العتماده طريقة دراسة الحالة لئلجابة عمى سؤاؿ بحثو األساس، أف يقدـ الباحث تبريرن 
 .أف يقدـ كصفنا مفصبلن كدقيقنا لمحقائؽ المتعمقة بالحالة 
  أف يقدـ كصفنا لممعطيات التي تـ جمعيا، كطبيعتيا، كنكعيا، كمدل أىميتيا لفيـ المشكمة

 مكضكع البحث.

                                                             
72) )Robert K. Yin (2003) : Case study research , design & methods. Sage (1 Publications . p: 2 ,4 .  
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 ا تفصيمينا لمنمكذج أك النماذج ال مبحكثة، كأف يعزز إدراكو لمحقائؽ المكتشفة أف يقدـ شرحن
 بتفسيرات مبنية عمى إثباتات عممية. 

 
 جراء المقارنات البلزمة  . (73) أف يتنبو ألىمية كصؿ نتائج دراستو بنتائج دراسات مماثمة كا 

في  راسة فرد، كبرنامج محدد، حدث مالدل إتباع طريقة دراسة الحالة، يتطمع الباحث إلى دك   
نكغرافي تدرس ثففي البحث اإل ،نكغرافيةثكالدراسة اإل ،ـ التمييز بيف دراسة الحالةميف الكم، العمؽ

ا المجمكعات عمى ضكء تمايزىا بخصائص ثقافية محددة، كتتطمب ىذه األبحاث فترات زمنية غالبن 
ا، يانن اليكمي لمجماعة، كفيـ العادات كالتقاليد كالمغة أح ما تككف طكيمة، حيث يركز عمى فيـ السمكؾ

، الخصائص االجتماعيةك المعتقدات، ك في خطكة ينشد مف خبلليا فيـ كتحديد المعايير الثقافية، 
 . كسائر النماذج الثقافية األخرل

التي ينبغي أف ينطمؽ دراسة الحالة مجمكعة مف الخطكات األساسية تستكجب  :دراسةالحالةخطوات
يجاد الحمكؿ الناجعة لمكضعية منيا الدارس أك الباحث مف أجؿ رصد المشكمة، كم عالجتيا، كا 

  .اإلشكالية
كعمى الرغـ مف خطكات إعداد البحث ىي صالحة االستخداـ لكؿ مناىج البحث العممي كأساليبو،    

 (:74إال أنو يجرم التأكيد عمى بعض ىذه الخطكات في ىذا المنيج أك ذاؾ، تتمخص في اآلتي )
  ستيا.تحديد الحالة أك المشكمة المراد درا 
  كتككف فكرة كاضحة ككافية عنيا،  ،جمع البيانات األكلية كالضركرية لفيـ الحالة أك المشكمة

 أم تكسيع قاعدة المعرفة عف الحالة أك المشكمة المطمكب دراستيا.
   صياغة الفرضية، أك الفرضيات التي تعطي التفسيرات المنطقية كالمحتممة لمشكمة البحث

 كنشأتيا كتطكرىا.
 ميـ منيجي، في ضكء اإلشكاليات كالفرضيات المقترحة التي تشمؿ جميع جكانب كضع تص

إلى ذلؾ تحميؿ المعمكمات، كاختبارىا في ضكء الفرضيات المطركحة، باإلضافة  ،المكضكع
 . ةكاالنتياء بخاتمة استنتاجية، يتـ فييا معالجة المشكم

  كتحميميا كتفسيرىا، كاستنباط  جمع المعمكمات :، مثؿكضع الخطكات المكممة العامة األخرل
 االستنتاجات عنيا، ككذلؾ كتابة تقرير البحث المطمكب.

 أما أدكات جمع البيانات في دراسة الحالة فيمكف حصرىا باآلتي:
                                                             

    https://diae.net: راجع المكقع( (73
   225، 224، ص، ص مرجع سابق(: 2008( عامر قدٌلنجً، وإٌمان السمرائً )(74

https://diae.net/
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  المبلحظة المتعمقة، حيث يحتاج الباحث إلى تكاجده، كبقاءه مع الحالة المعنية بالبحث
بحث، كمف ثـ تسجيؿ مبلحظاتو بشكؿ منظـ، ألكقات كافية، كحسب ما تقتضيو ضركرة ال

 أكالن بأكؿ.
 أم أف الباحث قد يحتاج إلى الحصكؿ عمى معمكماتو بشكؿ مباشر مف الحاالت  ،المقابمة

المبحكثة كالمدرسة، كذلؾ بمقابمة الشخص أك األشخاص الذيف يمثمكف كحدة الحالة كجينا 
ات كالمعمكمات التفصيمية، ككذلؾ لكجو، كتكجيو االستفسارات ليـ، كالحصكؿ عمى اإلجاب

 تسجيؿ االنطباعات الضركرية التي قد يتطمبيا البحث.
 حصائية تفيد  ـسكاء كانت سجبلت رسمية أ ،الكثائؽ كالسجبلت المكتكبة كثائؽ شخصية كا 

الباحث كتعينو في تسميط األضكاء عمى الحالة المبحكثة، كقد تكمؿ ىذه الكثائؽ المعمكمات 
 الباحث مف مقاببلتو. التي يحصؿ عمييا

كقد يحتاج الباحث إلى أساليب إضافية أخرل في جمعو المعمكمات عف الحالة المبحكثة، مثؿ   
كطمب اإلجابة عمى بعض االستفسارات الكاردة فيو مف األشخاص كالفئات المحيطة  ،االستبياف

 بحالة البحث، أك المستفيدة منيا كمف جيكدىا.
 :(75اآلتية ) يمةمال الة الخطكات اإلجرائيةالحكعميو، تستمـز دراسة   

 قراءة النص المعطى. 
 تبياف نكع الحالة. 
 تحديد مكضكع الدراسة أك الحالة الخاضعة لمرصد. 
 مبلحظة النص مبلحظة جيدة، مف خبلؿ التركيز عمى كؿ مفاىيـ النص كعناصره البارزة. 
 طرح السؤاؿ اإلشكالي المحكرم. 
 لداللي كاإلشكاليفيـ النص، كاستقراء محتكاه ا. 
 االستعانة بمعمكمات النص الداخمية كالمعمكمات الخارجية اإلضافية. 
 التحميؿ المنيجي لمنص في ضكء تصميـ محكـ، يتككف مف المقدمة كالعرض كالخاتمة.  
  ا لمحالة المطركحة، كتتضمف القرارات المناسبة.كضع خاتمة تركيبية، تحمؿ جكابن 

ؿ مجمكعة مف العناصر كالمككنات التي تساىـ في إضاءة المكضكع، كيمكف دراسة الحالة مف خبل  
يفضؿ في التمييد أف يقدـ الدارس الحالة، فيستعرض األىداؼ، ثـ يبيف طريقة ك  ه،كتحميمو كتفسير 

 معالجة الظاىرة أك الحالة. 

                                                             
  ، مرجع سابق، صجمٌل حمداوي( (75
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الحالة إلى الدارس إلى قراءة الحالة، كشرح الكممات الصعبة، كتقسيـ جأ يمفأما في مرحمة العرض،   
مقاطعيا األساسية، كتحديد األسئمة اإلشكالية، كاستعراض المعمكمات الخارجية كالداخمية التي 

ا، منطقين  يستمزميا المكضكع، كالمقابمة بيف كجيات النظر كمناقشتيا، كتحميؿ المعمكمات تحميبلن 
مف قريب أك مف  كالبحث عف العقدة، كاالستعانة بكؿ المعمكمات اإلضافية التي تخدـ المكضكع

كبعد مقارنة كجيات النظر المختمفة، تنتقى القرارات المناسبة التي ستصبح بمثابة قكاعد  ،بعيد
 لتحميؿ الكضعيات المتشابية في المستقبؿ. ؛إجرائية تقكيمية تحميمية

ؼ تطرح الكضعية اإلشكالية ينبغي أف تعتمد عمى المعار كمف الميـ في دراسة الحالة التعميمية أف   
نقؿ المعارؼ المدركسة إلى قمب التعميـ بشكؿ تطبيقي إجرائي، ب عمـ، كذلؾسيا المالخمفية التي در 

  .مف أجؿ التأكد مف مدل تحقؽ النظريات كاستيعاب المفاىيـ كالكفايات
 (:76لدراسة الحالة العديد مف المزايا كالفكائد البحثية أىميا ما يأتي )مزايادراسةالحالةوعيوبيا:

  ألف ىذا المنيج يستخدـ في فحص كمتابعة حالة ما، سكاء كاف فردنا أـ مجمكعة كاحدة،  انظرن
أـ مؤسسة، أـ أية كحدة إدارية أك اجتماعية أك اقتصادية مف خبلؿ الرجكع إلى خمفية كتاريخ 
الحالة، كتطكرىا ككضعيا الراىف، فيستطيع الباحث تقديـ دراسة شاممة متكاممة كمتعمقة 

طمكب بحثيا كدراستيا، حيث يركز الباحث عمى مكضكع دراستو كالحالة التي لمحالة الم
 يبحثيا، كال يبعثر كيشتت جيكده عف دراسة حاالت متعددة.

 .تتكافر ليا معمكمات تفصيمية كشاممة كمعمقة، أكثر مف المنيج المسحي 
ية كالتعميمية، كقد استخدمت طريقة دراسة الحالة لبحكث متعددة أجريت في المكضكعات التربك   

 كالثقافية، كاالجتماعية، كالنفسية، كاالقتصاد، كالسياسية... إلخ.
 فأىميا: دراسةالحالة، عيوبأما   

  لمدارسة المجتمع كمو، أك الحاالت األخرل بكامميا، عينة دراسة الحالة المختارة قد ال تمثؿ
 قة.قد ال تككف التعميمات لتمؾ العينة كالحالة صحيحة أك صاد لؾذلك 
  تقـك ىذه الطريقة عمى دراسة حالة مفردة أك حاالت قميمة، كعميو فإف ذلؾ قد يكمؼ سكاء مف

 ناحية الماؿ أـ الكقت المطمكب.
  قد ال تعتبر ىذه الطريقة عممية بشكؿ كامؿ، إذا ما أدخؿ عنصر الذاتية كالحكـ الشخصي

البيانات البلزمة ليذه  فييا، أك كاف باألساس مكجكدنا في اختيار الحالة، أك في تجميع
 الدراسة كتحميميا كتفسيرىا.
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  قد يشؾ أحياننا في صحة البيانات المجمعة، فقد تعطي العينة المبحكثة، كخاصة إذا ما
ا، كصكرة غير كاضحة تميؿ إلى إرضاء الباحث، فتميؿ ذكر  ا أك أشخاصن كانت شخصن

ستو، أك تميؿ إلى بعض مف المعمكمات كالحقائؽ مف كجية نظر الشخص المطمكب درا
تيكيؿ بعض الجكانب، أك التقميؿ مف أىمية بعض األحداث، تبعنا لنظرتو أك سمككياتو، فيمجأ 
الباحث إلى التركيز عمى الجكانب التي تيمو كتتطابؽ مع نظرتو، غافبلن أك متغافبلن الجكانب 

 .(77) األخرل التي تتناقض مع آرائو كمنظاره
إف الباحث يستطيع تجاكزىا كالتغمب ففي بعض دراسات الحالة، كمع كجكد مثؿ تمؾ السمبيات   

إذا ما كجد في أف إيجابياتيا ميمة كأساسية لمبحث الذم يقـك بو كالمكضكع الذم  السيماعمييا، 
 يدرسو في ىذا االتجاه.

كينبغي أف يتنبو الباحث في استخدامو لمنيج دراسة الحالة إلى مراعاة الدقة كالحذر في اختيار   
ا، كبخبلؼ ذلؾ تصبح  مفردات العينة؛ حتى تؤدم في النياية إلى تمثيؿ المجتمع تمثيبلن صحيحن
النتائج المستخمصة مقصكدة، كما كينبغي عمى الباحث أف يتنبو إلى أنو في نفس الكقت الذم تنفذ 

محيطة فيو دراستو إلى أعماؽ المشكمة كالحالة المبحكثة، فإنو مف الضركرم أف يدرؾ المتغيرات ال
اد كآراءىـ كميكليـ، فمثؿ تمؾ بالحالة، السيما إذا كانت تعمؿ في إطار حيكم متحرؾ يخص األفر 

راء كالميكؿ تتفاعؿ في إطار البيئة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية التي يعيش فييا، كىنا البد اآل
كشاممة، قد ال تتكافر  أف نؤكد مرة أخرل إلى أف دراسة الحالة تعطي الباحث معمكمات كصفية قيمة

 لو عف طريؽ المناىج كالدراسات األخرل، كخاصة المسحية منيا.
:Ethnograplay) )افيراألنثوجالمنيجثانًيا:

 التصميمات كتتمثؿ مف األفراد، مجمكعات عف الكتابة ىك: ثنكجرافي(المفظة ) الحرفي المعنى
 مشتركة لمجمكعات المشتركة السمككية لنماذجا لكصؼ كيفية تيدؼ بحثية إجراءات في االثنكغرافية

    (.78كتفسيرىا ) كتحميميا الثقافة
لدل عمماء االجتماع كالدراسات  ةث النكعيك البحفي  افير األنثكج منيجالاشتير كقد   

دراسة  تعني ثنكجرافيفاال ،كبعض المراجع تجعؿ ىذا االسـ مرادفنا لمبحث النكعي ،اإلنثركبكلكجية
فيك نكع مف البحث  ،مجمكعة ما تككف كحدة ثقافيةلالبيئة الثقافية لشعب ما أك  راسةاألعراؽ، أك د
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كقد تككف ىذه الثقافة ثقافة مدينة أك مجتمع أك  ،ييتـ بالكصؼ التفصيمي المتعمؽ لبيئة ثقافية ما
  .مدرسة أك كصؼ دراسي أك نحك ذلؾ

عمى ك  امن استخدأكثر اقافية، كأصبحت اليـك استخدمت اإلتنكغرافيات في األنثربكلكجيا الث بدايةكفي ال 
ا؛السيككلكجياك نطاؽ كاسع في السكسيكلكجيا،  بحد ذاتو قد تغير مع  ألف مفيـك الثقافة ، كالتربية أيضن

الذم يختصر جيده  االثنكغرافييرل أف  ( الذمMalinoveski) ككفقا" لمالينكفيسكي ،مركر الزمف
 ،أك النظـ االجتماعية، أك أنو يبحث فقط في حقكؿ ضيقة قنية،عمى دراسة الديف أك تأثيرات الت

ترتكز االثنكغرافية عمى كـ ىائؿ مف الكحدات الثقافية، كتسمح مستكيات المعالجة فييا بفيـ جممة ك 
ؽ ائالطر  مف المركنة ما يسمح ليا باختيار كلدل اإلتنكغرافيا ،مف التعقيدات في كسط ثقافي محدد

 (.79) مات ذات بعد ثقافيالمناسبة لمحصكؿ عمى معمك 
فالبحث  لؾكلذ، عمـ اإلنساف كتفاعبلتو مع المجتمع كاألحػداث كيعرؼ البحث االثنكغرافي بأنو: 

فيك أسمكب كصفي ، رأم الناس باألحداث : دراسات مسحية أك استكشافية لدراسةكاالثنكغرافي ى
ستقرائي أك االستدراجي ليصؿ مع التفكير اال تحميمي لمظاىرة االجتماعية، فيمارس جمع المعمكمات

   (.80) المبلحظات كالمقاببلت الباحث إلى نتائج مف خبلؿ
 العالـ، عف كتصكراتيـ الذاتية لمبشر التجارب عمى النكعي البحث في الظاىراتية الطريقة كتركز  

 أنو العالـ، أم  يبدك كيؼ يفيمكا أف يكدكف المنيج الظاىراتي بأسمكب المبحكثيف األشخاص إف حيث
طريقة لمدراسات الكصفية لمثقافات كاألفراد، كأف األفراد الذيف ىـ تحت البحث كالتحقيؽ لدييـ مقاييس 

 (: 81ألشياء مشتركة ىي )
 .المنطقة الجغرافية، كخاصة في البمد الكاحد أك اإلقميـ الكاحد 
 .الديانات: ظكاىر عشائرية كقبمية كتأثيرىا عمى حركة المجتمع كمؤسساتو 
  ب المشتركة.التجار 

ككنيا تعبر ارتباط مباشر ككثيؽ  ؛تتميز اإلتنكغرافيا بأنيا مبلمسة ميدانية لممشيد االجتماعيك   
مما يسمح لمباحث بمبلحظة كتسجيؿ العمميات المختمفة التي مف  ؛بالمجمكعة الثقافية المبحكثة

ى عمى اإلتنكغرافي أف ففي الخطكة األكل ،الصعب أف يتعمـ حكليا مف خبلؿ استخداـ مقاربات أخرل
يحصؿ عمى بطاقة دخكؿ إلى المكقع الذم يجرم البحث فيو الذم مف خبللو يستطيع اإلجابة عمى 

فقد يككف الباحث غريب عف المجمكعة، كفي حالة كيذه ربما عميو  ،السؤاؿ المحكر في بحثو
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 إلى ذلؾ يسعى الباحث كبعد لى المكقع المستيدؼ بالبحث،إا ىادئن  االستعانة بمرشد يؤمف لو دخكالن 
ا يـ أيضن مكمف ال ،مييا، كأف يكضح أسباب كجكدهع اكأف يظير انفتاحن  ،لحصكؿ عمى ثقة المجمكعةا

ض األفراد كمفاتيح شبكة كبرل لرصد الظاىرة المدركسة، كأف يستعيف ببعأف يبني الباحث 
 معمكمات، ليمدكنو بشبكة كاسعة مف المعمكمات حكؿ مكضكع بحثو. 

إف فؽ التي يقـك بيا الباحثكف االثنكغرافيكف في التعامؿ مع دراساتيـ، ائلرغـ مف تبايف الطر كعمى ا  
 : (82) قيـ المختمفة، ىيائىنالؾ خصائص مشتركة لطر 

  جمع األدلة العممية مباشرة مف الميداف، كبأنفسيـ، عف طريؽ مشاركتيـ حياة األفراد
ركف مقاببلت رسمية كغير رسمية مع أفراد كاألحداث، كالمكاقؼ في سياقيا الطبيعي، كما يج

 المجتمع الذم يدرسكنو.
  يكثؽ الباحثكف كجيات نظر المشاركيف في الدراسة، كذلؾ مف خبلؿ معايشتيـ كحكارىـ

 المستمر مع المشاركيف.
  يجمع الباحثكف معمكمات كثيرة باستخداـ أساليب متعددة )مبلحظة، مقابمة، كثائؽ( كيتـ

 بطرؽ التحميؿ النكعي. تحميؿ ىذه البيانات
  يبدأ الباحث بأسئمة بحثية أكلية عامة، كعادة ما يقـك بإعادة صياغتيا أثناء عممية جمع

األحداث الشائعة، كالخبرات  :البيانات، كقد يعتمد عدة مصادر في تكليد األسئمة، مثؿ
 الشخصية، كاأليدكلكجيات كالفمسفات كاألدب السابؽ.

نكغرافيات، يرتبط الباحث بشكؿ مباشر بالمجمكعة المبحكثة، ثاالكمف جية أخرل، كفي بعض    
ا يتحكؿ الباحث تدريجين  ، ثـا مع المجمكعة المدركسةا المبلحظة المشاركة ليككف أكثر تماسن مستخدمن 

مف مبلحظ خارجي إلى مبلحظ داخمي، كبالتالي ينتقؿ مف حيز المبلحظة الخارجية إلى حيز 
ؽ بحثية ائكف مف مبلحظة أمكر يصعب الحصكؿ عمييا باعتماد طر يتم ؛ كيالمبلحظة الداخمية

مما  ؛ا بحياة المجمكعة، أف الباحث قد ينخرط انفعالين مف عيكب المبلحظة الداخميةأخرل، إال أف 
لذكباف الكمي ، أك أف يؤدم بو األمر إلى اكمكضكعية مبلحظة المجتمع المبحكثا دقة يفقده أحيانن 

 تصبح عممية دراستو مكضع شؾ أك التباس.  تىحفي حياة المجمكعة، 
نكغرافي إلى مبلحظ دقيؽ، كمقابؿ كمستمع، كعميو أف يسجؿ ثفي البحث اال يتحكؿ الباحث كقد  

أف يسجؿ الحكارات كاألحداث ذات الصمة ببحثو، ا يمر معو مف مشاىدات كمبلحظات، ك كافة م
أدكات، ك يجمع آثارا مادية كفنية )معدات، ا عمى سبيؿ المثاؿ آالت التسجيؿ كالتصكير، كأف مستخدمن 
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، كعمى الباحث الناجح أف يتمتع بالصبر البالغ كالتعمؽ كسجبلت ككثائؽ مختمفة ... (أعماؿ فنية، ك 
 بميدانو العممي ليتمكف مف النجاح. 

ثنكغرافي عمى يقـك البحث النكعي اال :اثنوغرافيواالمداستراتيجيةدراسةاألعراقاألسسالتيتعت
   (:83سس كاالفتراضات اآلتية )األ

  يتأثر السمكؾ بالبيئة التي يحدث فييا، كالفيـ الحقيقي لمسمكؾ يتطمب فيـ تمؾ البيئة أك
السياؽ. فالثقافة، بكؿ أبعادىا، في البحث النكعي االثنكجرافي ىي العنصر األساس في فيـ 

 حياة األشخاص.
 كتتـ عممية تفسير البيانات في  ،لطبيعيتجميع البيانات كالمعمكمات في مكاقعيا كسياقيا ا

أم تسجيؿ العمميات كالمكاقؼ كما تحدث بشكميا، كفي  ،إطار السياؽ الذم جمعت فيو
 مكاقعيا الطبيعية.

  الميـ الكصؼ الدقيؽ كالكافي المكقؼ، كالتكسع في النتائج.اتعميـ النتائج ليس ىدفن ، 
 مكاقؼ قيد الدراسة، أك المشاركيف في ال يفرض الباحث نظامو القيمي أك معتقداتو عمى ال

الحدث. كبعبارة أخرل ليس مف كاجب الباحث النكعي ضبط المكاقؼ، كالتحكـ بيا، أك آراء 
ينبغي عمى الباحث كصؼ السياؽ كالمحيط، مف دكف أية محاكلة  ؛ كلذلؾأم معالجة ليا

 لمباحث أف يفرض نظامو القيمي عمى المكاقؼ البحثية.
 كية كمستمرة.يركض كالمعاني كالتفسيرات لمحدث أك المكقؼ عممية دينامعممية اشتقاؽ الف 
  ضبط المكاقؼ كمعالجتيا ليس مف ميمات الباحث األثنكغرافي، كما ىك الحاؿ في البحث

 التجريبي.
 .إدراكات األفراد كالجماعات ىي المكجو األساسي لسمككيـ نحك اآلخريف 
 لسياؽ االجتماعي كالمشاركيف.التفاعؿ ضركرم بيف الباحث، في المكقؼ أك ا 
  الباحث األثنكغرافي حساس كيقظ كمتنبو لما يدكر في المكقؼ أك المشيد االجتماعي، بدكف

 األحداث بدقة كأمانة كمكضكعية.
  تنبثؽ أسئمة الباحث االثنكغرافي مف عدد مف المصادر، مثؿ: األحداث اليكمية الشائعة عند

أسئمة مثؿ: لماذا يحدث الشيء ك الخبرات كالتجارب، ك  لكجيات كالفمسفات،يك األيدك المشاركيف، 
 الفبلني؟ ماذا يعني ذلؾ الحدث؟ كيؼ يتعامؿ أفراد المجمكعة مع ىذا الحدث؟ كلماذا؟

 (: 84كىي ) :المنيجاإلثنوجرافيـراصعـن
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 :أم لفيـ كتفسير أفضؿ لمحكادث كالظكاىر. مكٌجو نحك معنى 
 :لمحكادث كما تحدث لفيـ حقيقي دقيؽ يبحث عف بنية الحقيقة. 
  دكف أرقاـ أك احصاءات. ايصؼ الظاىرة باستخداـ الصكر كالكممات أك الرسـك سردن 
 ال يستخدـ  لؾكلذ ،لظاىرةا يتصؿ مباشرة بالظاىرة: فيك ييتـ بالعمميات التي تحدث داخؿ

 الفركض.
 ،كالقصػة. ييتـ بدراسة مشاعر الناس: فيك تشاركي، كيقدـ النتائج بأسمكب تشكيقي 
  ،أك  ،األحداث اليكمية: ، مثؿمصادرمف ك أما مشكمة البحث فتككف أكلية غير محددة

 أك الدراسات السابقة. ،الخبرات الشخصية
 أىميا:أدوارالباحثاإلثنوغرافي:

  ا.المبلحظ المشارؾ: الذم يعيش المكقؼ مشاركان متفاعبلن كليس متفرجن 
 ؤسسة نفسيا.المبلحظ الداخمي: الذم يككف أحد العامميف بالم 
 العادات كالقيـ السائدة. المبلحظ المقابؿ: الذم ييجرم المقاببلت شرط إتقاف المغة كمعػرفة 
 يجمع المعمكمات مف خبلؿ المبلحظات كالمقابػبلت :المبلحظ المشارؾ. 

 لمعػرفة كؿ شيء، كيحرص عمى تسجيؿ كؿ المعمكمات، ؛كيقـك بالمشاركة، كتحميػؿ الكثائػؽ  
كتيسمى المعمكمات التي يحصؿ ، كيسجؿ المعمكمات برمكز مختصرة لتسيؿ عممو حظة،كييكرر المبل

 عمييا )مذكرات ميدانية(.
 ثنوغرافية:الأنواعالمقابالتا

 ،كتختمؼ مف مقابمة ألخرل. مقابمة حرة: كتككف األسئمة كفؽ المتطمبات 
  مقابمة.كيكجييا بتسمسؿ أثناء ال ،امقابمة مكٌجية: بتحديد األسئمة ميسبقن 
 مقابمة ميقننة مفتكحة: بتحديد األسئمة كااللتزاـ بتسمسؿ طرحيا. 
 :أنكاع الكثائؽ 

 شخصية: مثؿ المذكرات كالرسائؿ. –
 رسػمية: مثؿ القرارات كمحاضر االجتماعات. –
 األشػياء: مثؿ الميداليات كاألكسمة كالجكائز. –
 تعميمات: مثؿ األنظمػة. –

 أسـموباإلثنوغرافي:
 لخإ .. مكقعك  أشخاص،ك  كثائؽ،ك  شكاؿ العينات الغرضية،يستخدـ مختمؼ أ. 
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 .يجمع المعمكمات بالمقابمة كالمبلحظة كباألسئمة 
 .يسجؿ كيحمؿ كيصنؼ كيستخمص النتائج 
 ،مع إٌف الخارجي ضعيؼ. ييتـ بصدؽ الدراسة الداخمي كالخارجي 
 ابمةيتسـ بالدقة كالثبات القائميف عمى االنسجاـ بيف ما يحدث كما تـٌ بالمق  . 

نكغرافيا مع تمؾ ثتتشابو خطكات تحميؿ المعطيات في اإل:نوغرافياثطريقةتحميلالمعطياتفياإل
 ي: أتنكغرافي عمى ما يثالمتبعة في دراسة الحالة، مع كجكد بعض االختبلفات، كيرتكز البحث اإل

غرافيكف نك ثكيستخدـ اإل يسيؿ الكصؼ تنظيـ المعمكمات المحصمة في سياؽ منطقي، الوصف:
 استراتيجيات مختمفة لتنظيـ ككصؼ الثقافات المبلحظة مف قبميـ، كمف ضمنيا:   

  .كصؼ األحداث كالكقائع بترتيب منطقي 
 .كصؼ ليـك نمكذجي يقضيو الباحث مع فرد أك جميكر بحثو 
  .تركيز المبلحظة عمى األحداث األساسية في حياة المجمكعة 
  في حياة المجمكعة، تدرج فيو الشخصيات األساسية، بناء مكضكع حكؿ أحداث كاقعية ىامة

 كذلؾ لتكفير التمثيؿ حكؿ المكضكع البحكث. 
 الترتيبات، كاألحداث البلفتة ك  ا لمعناىا، كمنيا: النماذج،حيث يتـ ترتيب المعطيات نظرن  التحميل:
  .اىدات المسجمةأم تفسير الطبيعة العامة لمثقافة، كتفسير مغزل النماذج الثقافية كالمش التفسير:

نظرية: اإلشارة إلى  مع ،تبنى بشكؿ تراكمي كتعزز مف خبلؿ عمميات التفسير استخالصأطر
كأف المكضكعية نسبية في تفسير األثر الثقافي  السيماصعكبة التكصؿ إلى تفسيرات مكضكعية، 

رجة مف يفترض عمى الباحث أف يككف عمى درجة مف االتزاف العممي، كعمى د لؾلذك  ،بالتحديد
  (.85) ا لممكضكعية الممكنةالحيادية في مرحمتي التحميؿ كالتفسير، تكخين 

  :كتابةالتقريراإلتنوغرافي
 ،ما يكتب التقرير النيائي دكف أف تظير في ثناياه نكية تظير خصكصية الباحثنادرنا    

بالمكضكع، كلذلؾ  العبارات التي تجتذب القارئ كاىتمامو ا سمسمة مففاإلتنكغرافي يستخدـ أحيانن 
دكف أف يؤثر ذلؾ عمى  ابات بعض اإلتنكغرافييف، كلكفا في كتيمكف مبلحظة الطابع الركائي أحيانن 

 : (86) يالنيائي ال بد مف مراعاة ما يأتعممية الدراسة، كلدل المباشرة بكتابة التقرير 

                                                             
   https://wefaak.com راجع المكقع:( (85
86) )Creswell, J., 2013. Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed. London: Sage, 4th ed. 
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 س، كأف إعداد مقدمة تكضح سياؽ كمنيجية الدراسة، أم أف يمحظ الباحث سؤالو األسا
 يصؼ طبيعة دراستو كأىميتيا كأبعادىا كأىدافيا. 

  أف يقدـ كصفا" لمكحدات المدركسة كالمناىج كالطرائؽ المتبعة، كأف يصؼ المجمكعة
 المبحكثة بشكؿ دقيؽ. 

  أف يقدـ تحميبلن لثقافة جميكر البحث، مف خبلؿ كصؼ النماذج الثقافية كالمكاضيع المبلحظة
 بغية إعطاء بحثو صفة الكاقعية كالحياة.  ؛جيبلت متنكعةمستندنا إلى إثباتات كتس

  ،أف يقدـ الباحث استنتاجات ناتجة عف اإلجابة عمى السؤاؿ المحكر الذم ارتكز بحثو عميو
 كما عمى الباحث أف يتجنب األحكاـ الشخصية قدر المستطاع. 

التقويم: جابات اإليجابية عمى إلا تتـ عممية تقكيـ أسمكب البحث اإلثنكغرافي مف خبلؿ معايير
 تية:آلاألسئمة ا
 .مدل كضع المشكمة كالتغير الذم جرل عمييا أثناء البحث، كأىميتيا 
 ،ككيؼ تـٌ معالجتيا. مدل تحٌيز الباحث كأفكاره المسبقة 
 ،كىؿ استخدـ أدكات جمع المعمكمات؟ مدل اندماج الباحث مع الحادثة 
 باسات تكضيحية؟ىؿ عرضت النتائج بكضكح ككانت بكصؼ غني كباقت 
 ىؿ ارتبطت بتفسير النتائج، كما مدل استخداـ النتائج عمى حاالت مشابية؟  
:(Phenomenology)منيجدراسةالظواىرأوالظاىراتي ثالًثا:

 الداعيف المفكريف بيف جمعالتي ت ،العشريف القرف فمسفة في األساسية األفكار إحدل الظاىراتية دتع  
 .اإلنسانية التجارب أنكاع كبريات كصؼ خبلؿ مف الفمسفية المشكبلت معالجة إلى يرمكف، الذيف ليا
 طبيعة تقتضيو اخاصن  شكبلن  إنسانية تجربة لكؿ أف ىي الظاىراتية عمييا تقـك التي األساس كالفكرة 

متناع اليقـك المنيج الظاىراتي عمى مسممتيف أساسيتيف: األكلى احيث  تناكلو، يمكف الذم الشيء
إصدار أم أحكاـ ترتبط بمكضكع الظاىرة المدركسة، كعدـ تجاكز حدكد التجربة الذاتية  كمية عف

كقدرتيا عمى إدراؾ الحقائؽ الخارجية التي يككف مصدرىا الحكاس كالتي يمكف إدراكيا عف طريؽ 
 .الخبرة كالكعي بيا

لكصؼ األشياء منيج كصؼ الظكاىر الكاقعية، كيعني ذلؾ دراسة ظاىرة ما، كىي طريقة بيسمى ك   
 المكجكدة فعبلن في العالـ الذم نعيش فيو، كالظاىرة قد تككف أحداثنا أك مكاقفنا أك تجاربنا أك مفاىيمنا.

تيتـ الظاىراتية ك  ،(Husrelلظاىراتي بعد فمسفي يعكد إلى مؤسسيا إدمكند ىكسرؿ )ا كلممنيج  
 عيش فيوكىي أف العالـ الذم ييسة، كبعمؿ الكعي اإلنساني، كمسممتيا الرئ ،ا بدراسة البنىأساسن 

عالـ كعي الباحث بو، ف ، كالعالـ الخارجي ال معنى لو إال مف خبلؿوعمـ مصنكع في كعي الباحث
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تعيف عميو أف يفيـ كيؼ يصنع ي لؾاالجتماع ال ييتـ بالعالـ إال مف حيث إنو عالـ لو معنى، كلذ
كجيا الظاىراتية المعاني كالمعايير كالقيـ سيسيكلتدرس  ، كبذلؾا ذا معنىالبشر مف عالميـ عالمن 

 (. 87كالفعؿ ) ،ز عمى الفرديتركبالكالمعتقدات، 
 لباحثا الظاىراتية عمى الخبرة الحدسية كنقطة بداية، أم ما تمثمو الظاىرة في خبرات منيج ركزكي  

تدعي التكصؿ بيا، غير أنيا ال  وكأساس معرفت ،الكاعية، ثـ تنطمؽ مف ىذه الخبرة لتحميؿ الظاىرة
في العمـ، بؿ تراىف عمى فيـ نمط حضكر  ـأ ،إلى حقائؽ مطمقة مجردة، سكاء في الميتافيزيقيا

  .اإلنساف في العالـ
الظاىراتية في المنظكر السكسيكلكجي إلى فيـ إدراكات الناس كتصكراتيـ حكؿ مكاقؼ  كتطمح 

ى أسئمة تتعمؽ بتجارب كخبرات الناس اإلجابة عم خر، يحاكؿ ىذا النكع مف الدراسةبمعنى آ ،مختمفة
(88 .)  

تعريفالظاىراتيةأوالفينومينولجيا:
، كاألصؿ البلتيني لمصطمح "يظير كما يبدك ما" ااشتقاقين  تعني :الظاىراتية لغكينا  

Ph.nomenologie)) (.89) المغكم المدلكؿ عمى بناءن  الظكاىر دراسة :يعني  
 (Phenomena) مقطعيف مف(  (Phenomenologyنجميزيةباإل فينكمينكلكجيا كممة تتككفك   

 الذم العمـ الكممة: معنى يككف كبذلؾ ما، لمجاؿ العممية الدراسة كتعني ((Logyك الظاىرة، كتعني
نما الفيزيائية، الطبيعية الظكاىر أم الخارجي، العالـ ظكاىر الظكاىر، ليس يدرس  الفينكمينكلكجيا كا 

 الجياز إلى ترجع عضكية كظائؼ أك ذىنية، حاالت مف فةالمعر  عممية يصاحب تعنى بما
 أم حكلو؛ كيقينية مكضكعية معرفة إلى ككصكلو لممكضكع، الكعي إدراؾ كبكيفية العصبي،

 كىذه يقينية، معرفة تأسيس مف تمكنيا التي اإلنسانية الذات لدل المكجكدة المعرفية باالستعدادات
 .(90تجريبية ) خبرة بأم يتصؿ أف قبؿ الخالص بالكعي ةمرتبط بؿ سيككلكجية، ليست االستعدادات

 كيقصد الكعي، في الماىيات لظيكر الدارس المنيج أنيا: عمى الفينكمينكلكجيا "ىكسرؿ" كيعرَّؼ 
 "ىكسرؿ" ككاف الحسي، طابعيا عف متميزة كانت طالما لؤلشياء المكضكعية الحقائؽ بالماىيات

 بيذه الكعي كيفية تفسير في كانت لو بالنسبة األساسية مشكمةكال المكضكعية، الحقائؽ بكجكد يعترؼ

                                                             
   . 149 – 148الككيت  ،، إصدار المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب244النظرية االجتماعية، سمسمة عالـ المعرفة، العدد  (:1999) ( راجع: إياف كريب(87

88) )Paul D.Leedy (2005): Practical research ; planning & design  Merrill prentice hall . p.139, 140  
  .34ص  التربكية، استنسؿ، الظكاىر عمى كخطكات تطبيقيا الظاىراتية النيجية (: في2012أميـ ) الجميؿ عبد( (89
  ( المرجع السابؽ، (90
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 مقاصد أم لمكعي، قصديات باعتبارىا الكعي في ظيكرىا دراسة في متمثمة الكيفية ككانت الحقائؽ،
 (. 91إلييا ) يتكجو ماىكية

د يتجاكز عمى المقابمة المعمقة التي ق مف الناحية التقنيةيركز الظاىراتيكف :طريقةالبحثالظاىراتي
ا لعدـ تجاكز عدد المقابميف الخمسة نظرن  ؛ا، كما يتـ اختيار العينة بدقة بالغةإتماميا الساعتيف أحيانن 

ا، مف الذيف تتكافر لدييـ خبرة مباشرة حكؿ الظاىرة المرشحة لمدراسة، إذ ترتكز كالعشريف شخصن 
ي تنطمؽ مف الظاىراتية ال تحمؿ ، كالمقابمة التنكمينكلكجي عمى الباحث كالمبحكثعممية البحث الفي

بيدؼ الكصكؿ إلى صمب  ؛ا لجيدم الباحث كالمقابؿا سمات كاممة التنظيـ بقدر ما تبدك نتاجن غالبن 
كما يتطمبو ذلؾ  فالباحث يستمع بشكؿ مركز إلى كصؼ المقابؿ ألدؽ التفاصيؿ، ،المسألة المدركسة

ا المقابمة أحيانن  لتتحكؿ الجانبية التي تطرح، يككف يقظا" لمعبارات كالشركحات كاالستطرادات مف أف 
إلى محادثة غير رسمية يسمح مف خبلليا لمشخص المقابؿ بقكؿ كافة ما يريده، في كقت يعمؿ فيو 

 الباحث عمى االستماع بدقة لحديث المقابؿ.
ات ترتكز الميمة األساس في عممية تحميؿ المعطي:طريقةتحميلالمعطياتفيالدراسةالظاىراتية

كينطمؽ  ،التي قدميا المشترككف المقابمكف كالطركحات المشتركة في التكصيفات عمى فيـ األفكار
 : (92) تيةتحميؿ مف خبلؿ خطكات أساسية ىي اآلال

  تحديد المكاقؼ التي تعكد إلى مكضكع البحث، أم أف يفصؿ الباحث ما بيف المعمكمات ذات
ت المفيدة إلى كحدات أك جمؿ تنظـ عمى ضكء الفائدة، كتمؾ اليامشية، كأف يفرع المعمكما

األفكار المطركحة تجميع البيانات في مجمكعات أك كحدات ذات معنى، كباألحرل تنظيـ 
 البيانات ضمف فئات تعكس مظاىر متنكعة كمعاف محددة حكؿ الظاىرة الخاضعة لبلختبار. 

 كمتابعة طرائؽ مراجعة كجيات نظر معاكسة لمستكل مقاربة الباحث لممكضكع المطركؽ ،
 أخرل مختمفة تفحص مف خبلليا باحثكف آخركف الظاىرة قيد الدراسة. 

  استخداـ الباحث لجممة المعاني المختمفة الناجمة عف صمتو باألشخاص المقابميف؛ بغية
عبارة عف كصؼ معمؽ لمظاىرة  حتى تككف النتيجة النيائية تكصيؼ الظاىرة مف خبلليـ؛

 لمشاركيف المقابميف الذيف اختبركىا. ا آلراء كمشاىدات اكفقن 
ال تكجد صيغة كاحدة محددة في كتابة التقرير  الكاقع أنو:كتابةتقريرالبحثفيالبحوثالظاىراتية

ؽ ائفالباحث يطرح مشكمة البحث أك السؤاؿ األساس، ثـ يصؼ طر  ،الظاىراتي أك الفينكمينكلكجي
كيتـ ذلؾ مف  ،رة مف زاكية المشتركيف في البحثا حكؿ الظاىكيرسـ استنتاجن  ،تحصيؿ المعمكمات

                                                             
  https://wefaak.com راجع المكقع:( (91

  
  http://en.wikipedia.org( راجع الموقع: (92

https://wefaak.com/


 
 

111 
 

 2019 /محمد علي الحاجأحمد  .د أ. انبحىث اننىعية )انكيفية(  

 اط ببحثو، عمى أف يشير الحقن اخبلؿ إطار منيجي يكضح الباحث مف خبللو الجانب النظرم المن
لرسـ الصكرة  ؛دكف إغفاؿ لكيفية اإلفادة مف خبرات المشاركيف مف مقابميف ،لنتائج المحصمةا إلى

 النيائية لمبحث المنفذ.
 (:93تسير منيجية الظاىراتة بالخطكات اآلتية )لمظاىراتية:نيجيةمال الخطوات
 نطبلؽالا جبي فنكمنكلكجي ثحب جراءإلالطبيعي: الموقف إلى النظري العالم من األول: الخطوة
 ـبالعال كالقصكد ،عيشمال ـالعالى إل النظرم ـالعال مف بالكعي نتقاؿالبا اهمسأ مام ىكسرؿ حسب
 آراء أكانت سكاء الدراسة، ؿحم الظاىرة حكؿ كأفكارنا آراءنا منو تقينااس الذم ـالعال ذاؾ النظرم

 ىك النظرم ـالعال ىذا أف ذلؾ ،عممية نظريات مف أراء ثحب ـأ دينية ـأ راثيةت ـأ إيديكلكجية
( إم عالـ  (Konstruierte Welt، أك مزيؼ ـعال( Verfaelchte Welt) ىكسرؿ مصطنع،ب

 كجب ثـ كمف الظاىرة عف ثؿمت ىك بؿ حقيقتيا، عمى الظاىرة فيو الكعي يتمثؿمصطنع، كال 
(، أم epochéػ )ب "ىكسرؿ" يسميو ما أم، الكعي كرةر لسيتكقيؼ مقصكد  بعممية القياـ أكؿ كخطكة

((anhalten   ما عمى يبنمال النظرم ستكلمال مف بالكعي رتقاءالا ىإل ييدؼ التكقؼ ىذا، ك 
 ستكلمال (Reduktion) ، يقـك كاعية عممية ككى، اىرةالظ عف تنشئتو يف الباحث استدخمو
 ؤثراتمال باستبعاد الباحث خمبل مف ختزاؿاال أك بالتقميص ىكسرؿ يسميو امب القياـ أم الطبيعي،
 أف ذلؾ لمباحث، العممي الفعؿ يف النظرم ـالعال رتأثي درجة تقميص أم بالظاىرة، كعيو عف النظرية

 ،القبمية حكاـاأل مف تاـ مصخت أك تاـ ؿبلاستق يف ىي كما الظكاىر جتعال أف تريد الفنكمنكلكجيا
 كجومال النظرم ـالعال شكائب مف التخمصب النظيؼ النقي أصمو ىإل بكعيو الرجكع يريد فالفنمنكلكجي

 الطبيعي التصكر أك كقؼمبال "ىكسرؿ" اهمس ما تطكير يتـ كىنا، لمكعي تزييؼ عممية لكؿ كلدمكال
 .الباحث لدل natuerliche Einstellung)) لمظاىرة

 يف البحث كعممية .ايب الباحث ككعي، الظاىرة فبي اكركاحن  اغدكن  جدلية طبيعة ذات العممية ىذهك 
 ؿحم الظاىرة مف الكعي تقريب مرحمة كىي .كمفيكمة ككاضحة متأنية كصفية بطريقة يمتس الظاىرة
 الكعي أم ا،يب الباحث كعي مع لطبيعيا ظيكرىا يف الظاىرة تكافؽ مدل يف النظر تبغي البحث
 ىإل بالظاىرة بالكعي الكصكؿ دؼ؛ بيالظاىرة مف مكاقفو ددحكي سمككو، كيكجو يستبطنو، الذم
 أف ىإل الن أك  الكعي ايصاؿ أم حقيقتيا، عمى الطبيعي أصميا يف ىي كما الباحث فييا يراىا مرحمة
 كنظره مكاقفو اسابقن  شكمت يالت العناصر فرز ىلإ بو الدفع اكثانين  ىي، كما بالظاىرة كعيا يصبح
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 لمظاىرة ينتمي ال ما عزؿ ىإل كؿألا التقميص أك ختزاؿاال مرحمة يف يصؿ أف الكعي عمى .القبمي
  .جكىرىا يف
  
 
الفنومنولوجي ختزالاال ىإل الطبيعي الوقف من :الثانية طوةخال  اهجبات قصدية ارسةمم يىك :

 ،آخر مستكل يف كلكف ،ختزاؿكاال التقميص ألية بتكظيؼ، النظيؼ رالطاى الكعي مدارج يف الصعكد
 كعيو مع كؿاأل تكقفو خمؿ مف إليو كصؿ الذم الطبيعي لممكقؼ الباحث فييا يتكجو مرحمة ايإن

 .خاص نكع مف اختزاؿ أك ا،كتشطيبن  اىدمن  فيو ليمارس النظرم
 عمى البقاء عممية يتطمب كىذا ،طبيعي ىك ايب تمتصؽ يالت السذاجة خاصية إزالة ىك دؼيالك   

 عممية ايإن مكضكعيا، مع تعامميا كيفية يف الذات مراقبة ككذا بثو، كمكضكع، الباحث فبي مسافة
 ،البحث كرةر سي أثناء نفسو الباحث حيث يعمـ الظاىرة، مع تعاممو أشكاؿ كمراقة الكعي متابعة

 حكؿ كتصكراتو كافعالو، مكاقفو، ميؿحت ىإل يعمدبأف  ، كذلؾتتجو أيف ىإل كعيو قصدية يراقبك 
 كاف كيؼك  لمظاىرة؟ تناكلو كبعد أثناء تعاممو كاف كيؼ :يتساءؿك  بالدراسة، اييتناكل يالت الظاىرة

 فكبي بينو خمط يفكأ الظاىرة؟ فكبي بينو مسافة عمى حافظ أيفك  فكره؟ كرةر سي كانت كيؼك  يتصرؼ؟
 العممي؟ رغي الشكؿ يذاب يتصرؼ جعمتو يالت خاصشاأل أك شياءألا أك فكارألا ىي ماك  الظاىرة؟

 بدقة كلغكيا افكرين  يصكغو أف يبف كىذا، البحث كرةر سي كبعد أثناء الذات لمنقد ارسةمم عممية ايإن
 خضع ما بعد البحث، كبعد أثناء الباحث كعي بالخص مس ختزاؿاال مف آخر مستكل كىذا متناىية،

 اهمأس ما ىإل ىكسرؿ حسب نصؿ الطريقة ذهيب نظرمال ومعال ىـ أكؿ تقميص ىإل الكعي ىذا
  .الفنكمنكلكجي ختزاؿا أك الفنكمنكلكجي بالكقؼ

 مرة يرتقي إلى أف الباحثيعمد :وىرجال انكشاف ىإل الفنومنولوجي ختزالاال من :الثالثة رحمةمال
 ىال لكصكؿا قصدب ؛الكمي التقميص أك ختزاؿاال مرحمةى إل يالتعال سمـ يف القصدم بكعيو أخرل
 السابقة الكاقؼ ليابلخ مف يطكؽ بدرجة الكعيي ف التحكـ لؾككذ البحث، ؿحم الظاىرة ماىية إدراؾ

 الكعيف؛ ليصبح العي رأم يراىا ككأف الباحث ،دراؾالا يف كاضحة بينة الظاىرة كتصبح ،كيتجاكزىا
، الظاىرة جكىر ىلإ الكصكؿا ليخبل مف يريد(، Ph.nomen) ظاىرة بالفعؿ ايأن عمى إلييا ينظر

 الظاىرة حركية بعمؽ مؿحكي كيراقب ا،رن كأخي الن أك  دسحال مف ساسباأل ينطمؽ، نعكاسيا حدسي جيدب
 ىك فييا فالثابث ،رتغيمكال الثابث فبي فييا التميز ىإل رخيألا يف ليصؿ ختمفةمال بركزىا أشكاؿ يف

  .فييا عالؽ أك ايب متعمؽ فيك ذلؾ دكف ما أما ساس،ألبا جكىرىا
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 اكزجت يتـ ،البحث ؿحم الظاىرة جكىر انكشاؼ عندي:التعال التقميص أو ختزالالا:الرابعة طوةخال
ي تعالمال ختزاؿاال ب ىكسرؿ أسماه ما طريؽ عف بالكعي نتقاؿالكا ،صكصياتخكال زئياتجال
(transzendentale Reduktion ،)أعمى كىك ،يتعالمال الكعي ىإل الكصكؿ ىك منيا دؼيكال 
 الكعيإلرجاع  اكلةحم ايإن لص،خاال طمؽمال الكعيب ىسمي كقد الفنكمنكلكجيا، يف التجريد احؿمر 
 كىك النفس، عمـ يف الكعي ظيكر قبؿ ازمانين  تتمكقع يكالت نا،األ ظيكر عمى سابقة مرحمة ىإل

 اينإ الظاىرة، يف مشارؾ ركغي ،امتفرجن  فيو يصبح مستكل ىإل الباحث فيو يصؿ التجريد مف مستكل
 امطمقن  اتامن  بلالن استق بنفسو فييا يستقؿ نظرة البحث ؿحم الظاىرة يف الباحث فييا ينظر يالت رحمةمال

 الذات مرحمة ىال كصؿ كأف الباحث نفسيا، الظاىرة مف يطالو قد رتأثي كؿ عف اكمتعالين 
 Transzendentale Subjektivit.t.تعاليةمال
 يتكقؼ الذم ريؽالط ىك كىذا ساس،باأل الفنكمنكلكجيا فمسفةل التأسيس ىإل الرابعة طكةخالكتذىب   

 (. 94) نسانيةاإل العمـك يف الفنكمنكلكجي نيجمبال يشتغؿ أف يريد مف عنده
التاريخي:رابًعا:منيجتحميلالوثائق/المنيج

 ( بكصفو شكبلن ميمنا مف(Oral Historyمد البحث التحميمي عمى التاريخ الشفكم "الشفيي" تعأ  
أشكاؿ البحكث التحميمية/ التاريخية التي تسجؿ الكممات المنطكقة كالشيادات الخاصة باألفراد.

 مغزل كأىمية ألف الباحث يتعامؿ مع ؛(Documentaryالكثائؽ )بالمنيج كيطمؽ عمى ىذا   
المعمكمات الكثائقية، أم أف مجاؿ الباحث المصادر كالكثائؽ المختمفة، مثؿ: الكتب كالدكريات 
كالتقارير، كالمخطكطات كالكثائؽ الرسمية كالتاريخية، كالخرائط كاألفبلـ، كغير ذلؾ مف الكثائؽ، كما 

( ألف الباحث يتعامؿ مع مغزل كأىمية المعمكمات التي Historicalيطمؽ عميو بالمنيج التاريخي )
نجازاتو عبر المراحؿ الزمنية كالتاريخية المختمفة، كال عبلقة بينيا كبيف تعكس أنشطة اإلنساف كا 

دراؾ الحاضر في ضكء األحداث كالمناسبات المكثقة كالمسجمة  األحداث، فالتاريخ ىنا ىك فيـ كا 
(95.)    
ا، كاالكثر انتشارنا، ال يزاؿ المنياج التاريخي، ك   كالكثائقي كالتحميمي مف أكسع المناىج العممية استخدامن

يستخدـ ىذا المنيج في جميع المكاضيع  أخرل مستحدثة عديدة، حيث بالرغـ مف ظيكر منياج
   .اإلنسانية كاالجتماعية، فضبلن عف استخدامو في مكضكعات العمـك الطبيعية كالتطبيقية

                                                             
94) )Lamnek , Siegfried  (2005): Qualitative Sozialforschung . 4 Aufl. Weinheim, Basel. S. 50.    
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كىي أف األنشطة كاالتجاىات المعاصرة،  أىمية ىذا المنيج مف خبلؿ حقيقة معركفة كميمةكتبرز   
مكف أف تفيـ بشكؿ كاضح دكف التعرؼ عمى سياسية كانت أك اقتصادية أك اجتماعية أك عممية، ال ي

 أصكليا كجذكرىا، كتسمسؿ أحداثيا كتطكرىا عبر المراحؿ التاريخية المختمفة، القديمة منيا كالحديثة.
كال يقؿ ىذا المنيج أىمية ككزننا عف مناىج البحث األخرل، بؿ قد يفكقيا إذا ما تكافر لو شرطاف   

فر الميارة الكافية عند الباحث، مف اتك ، ك كاألصمية كاستخداميا تكفر المصادر األكليةأساسياف ىما: 
   .حيث النقد كالتحميؿ

ال  فإنوعمى كصؼ كتسجيؿ لمكقائع كاألنشطة الماضية،  يعتمد المنيج التاريخيمف أف كعمى الرغـ 
يجا د يقؼ عند حد الكصؼ كالتسجيؿ، بؿ يتعداه إلى الدراسة كالتحميؿ لتمؾ الكثائؽ كاألنشطة، كا 

كذلؾ بغرض الكصكؿ إلى نتائج تمثؿ  ؛عمى أسس منيجية عممية دقيقة ندةتالتفسيرات المنطقية المس
حقائؽ منطقية كتعميمات تساعد في فيـ ذلؾ الماضي، كاالستناد عمى ذلؾ الفيـ في بناء حقائؽ 

تتمثؿ لمحاضر، ككذلؾ الكصكؿ إلى قكاعد لمتنبؤ بالمستقبؿ، فالمنيج التاريخي لو كظائؼ رئيسة 
بالتفسير كالتنبؤ، كىك أمر ميـ لممنيج العممي في البحث يختص بيا المنيج التاريخي، ككذلؾ 

كظائؼ التحكـ كالضبط المقصكد لممتغيرات،  فأ ، في حيفكدراسة الحالة ،المناىج الكصفية كالمسح
يا اطارتبكالمرتبطة باألنكاع األخرل مف البحكث، مكجكدة في المنيج التجريبي عادة، أكثر مف 

 (.96كدراسة الحالة ) ،المسح مثؿ: بالمناىج التاريخية أك الكصفية،
اني كالمعمكمات تحديد أىمية المع عفأك التحميمي عادة إلى البحث  التاريخيييدؼ المنيج ك 

بعضيا بغرض بالتي تكضح نشاطات اإلنساف كالحكادث، كمف ثـ ربطيا  المسجمة كالمكثقة
مطمكب مف الباحث البة المنطقية لمحكادث كاألرقاـ، كعمى ىذا األساس فاستخبلص التفسيرات المناس

 .ؤلحداث كاألنشطةكالمصادر التي ىي أقرب ما تككف ل ىنا أف يدرس الكثائؽ
كتتأطر بالفترة الزمنية المعنية بالدراسة، كالمكقع  أك التحميميكتتحدد مشكمة البحث التاريخي   

ككجيات النظر بالنسبة لمتحميؿ كيتناكؿ الباحث التحميمي النكعي  الجغرافية كاألحداث المحددة فييا،
المشكمة البحثية بطريقة تختمؼ عف تناكؿ الباحث الكمي ليا، حيث يبدأ الباحث بتحديد مكاف كجكد 

 الحقائؽ كالمعمكمات، التي تمت المحافظة عمييا أكالن، في مراكز األرشيفات كالكثائؽ كالمعمكمات.
الكثائقي كالتحميمي، شأنو شأف المناىج الميدانية كالعممية األخرل إلى فرضيات  كيحتاج المنيج  

 تؤطر البحث كتحدد مسار جمع كتحميؿ المعمكمات فيو ... إلخ.
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يستخدـ الباحث في منيج تحميؿ الكثائؽ أساليب نقدية صارمة لمكثائؽ كاالستشيادات، حيث كما   
راءات المنيجية التي تشمؿ البحث عف الكثائؽ كالمصادر، تكمف مصداقية أية دراسة تحميمية في اإلج

   .كنقدىا، كتفسير الحقائؽ؛ بغرض الكصكؿ إلى استنتاجات كتفسيرات سببية منطقية
 المصادراألوليةوالمصادرالثانويةفيالبحثالوثائقيالتحميمي:

أك الشفكية لشاىد  ىي عبارة عف الشيادات المكتكبة،ك  (:(primary Sources المصادراألولية
عياف أك مشارؾ، أك حتى تسجيبلت )صكتية( بأدكات ميكانيكية كانت مكجكدة كقت الحدث، كشريط 

ا سيرة حياة  ، كأكراؽ الشخص الرسمية كالشخصية، كالتذكارات ((Biogrphyالتسجيؿ، كتشمؿ أيضن
 ف.الخاصة بو، كتشمؿ سجبلت النشاط الحككمية، كالشيادات الشفكية لشيكد العيا

كيختمؼ عدد المصادر الرئيسة الضركرية لدراسة ما حسب المكضكع، حيث مف الضركرم أف   
تحتكم عمى معمكمات كبيانات تككف المصادر الرئيسة أساسنا لممكثكقية كالمصداقية لمبحث؛ ككنيا 

 ،كأقرب ما تككف إلى الكاقع، كعميو فيي تعكس الحقيقة التي يندر أف يشكبيا التحريؼ ،أصيمة
لحقيقة ا إلى ما يككف مصيبنا، كأقرب االشخص الذم يكتب كشاىد عياف لحادثة أك كاقعة معينة غالبن ف

أم أف أك الذم يقرأىا منقكلة عف شخص أك أشخاص آخريف،  ،مف الشخص الذم يركييا عنو
دكف مركره بمراحؿ التفسير  ى الباحثالمعمكمات كالبيانات التي تأتي إل ىيلمصادر األكلية ا

 يمة في البحث كاالستقصاء.مغيير، كالحذؼ كاإلضافة، كما شابو ذلؾ مف األمكر الكالت
كتعد المصادر األكلية أك األساسية ميمة في البحث الكثائقي التحميمي، فقد تككف كثائؽ كشيادات    

لـ يشاىدكا حقيقة  أما المصادر الثانكية فيي الكثائؽ كالشيادات لؤلفراد الذيفلشيكد عياف األحداث، 
)فعبلن( الحدث، كأف كبل النكعيف مف المصادر األكلية كالثانكية، يخضع لمنقد كتستخدـ األساليب 

 النقدية لتقكيـ مكثكقية المصدر كأصالتو كدرجة الثقة فيو. 
يا كيتـ االعتماد عمى المصادر األكلية، باعتبارىا أساسنا لمبحث التاريخي كالكثائقي كالتحميمي؛ ككن  

األكثر قربنا مف الحدث أك الكاقعة المطمكب بحثيا، عمى أف ذلؾ ال يمنع مف الرجكع إلى المصادر 
الثانكية كاستخداميا، إذا كاف متعذرنا الحصكؿ عمى المصادر األكلية المطمكبة لمبحث، إضافة إلى 

 ذلؾ فقد يككف لممصدر الثانكم نفس أىمية المصدر األكلي، أحياننا.
 (:97ادر األكلية المستخدمة في البحث العممي النكعي إلى األنكاع اآلتي )كتصنؼ المص  

 نتائج البحكث العممية كالتجارب في االطركحات كالسائؿ الجامعية كالبحكث العممية األخرل. 
 .((patentsبراءات االختراع  
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 .(Manuscripts) المخطكطات  
 .((Annual reportsالتقارير السنكية  
 الصادرة عف المؤسسات الرسمية المعنية. (Statisics)اإلحصاءات  
كغير  ،الدكائر كالمؤسسات الرسمية مف الصادرة ((Current Documetnsالكثائؽ الجارية  

 الرسمية.
  (Historical Documents and Archives)الكثائؽ التاريخية كالمحفكظات  
 ، كما شابو مف مصادر.(Diaries) المذكرات 

الثانوية: (، كتضـ المصادر الثانكية: الكتابات كاألبحاث (Secondary Sources المصادر
التاريخية، كتمؾ المتعمقة بصنع السياسة العامة التي تفسر غيرىا مف المصادر األساسية كالثانكية 
األخرل، كقد تككف سجبلت لشخص لـ يكف مشاركنا، أك شاىد عياف في حدث معيف، أم معمكمات 

 قد شيد الحدث، أك لـ يكف قد شيده.  عف شخص آخر يمكف أف يككف
كتكفر المصادر الثانكية أفكارنا، كربما حقائؽ لغرض التحميؿ، فالمعمكمات المتكفرة في المكسعات  

المؤلفة  (Tectbooks)كدكائر المعارؼ كمقاالت الدكريات العامة، في معظميا، كالكتب الدراسية 
ر المنقكلة معمكماتيا عف المصادر أخرل، األكلية في المكضكعات المختمفة، كما شابييا مف المصاد

 منيا كغير األكلية، فإنيا تعد مصادر ثانكية.
نقدالمصادروالوثائق: 
تطبؽ أساليب النقد الداخمي كالخارجي عمى جميع أنكاع المصادر األكلية، مثؿ: الكثائؽ كالشيادات 

 األرشيفية النقد الخارجي لمكثائؽ.الشفكية، كالتذكارات كالمنشكرات الرسمية، أك الكثائؽ 
فالنقد الخارجي يحدد مكثكقية كأصالة المصدر، أم فيما إذا كاف المصدر النقدالخارجيلموثائق:

كثيقة أصمية أك مزيفة، أك حتى شكبلن مختمفنا عف الكثيقة األصمية، كاألسئمة النمكذجية؛ لمتأكد مف 
 كماذا كاف القصد مف كتابتيا؟ذلؾ ىي: مف كتب الكثيقة؟ كمتى كأيف كتبت؟، 

ككمما ازدادت معرفة الباحث المتخصصة في مكضكع الكثيقة، كمما ازدادت سيكلة تحديد أصالة   
المصدر، إذ يحتاج الباحث إلى معرفة بطريقة حياة الناس في فترة كتابة الكثيقة، كمعتقداتيـ، كطريقة 

 إدارتيـ لمؤسساتيـ.
كتابة أك نشر الكثيقة مف خبلؿ األقكاؿ المثبتة في الدراسة  كمف الممكف إثبات تاريخ كمكاف  

كمحتكياتيا، كلكف قد ال تضـ أكراؽ العمؿ كالكثائؽ في مؤسسة ما أية تكاريخ، أك مف الممكف أف 
 تككف غير كافية لبلستخداـ بمجرد إثبات السنة فقط.
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مف خبلؿ النقد الداخمي، أم  كتتخذ مصداقية الحقائؽ التي يذكرىا المصدرالنقدالداخميلموثائق:
دقة المصدر كدرجة الثقة بالمعمكمات الكاردة فيو. كيسأؿ الباحث عادة أسئمة مثؿ: ىؿ المعمكمات 

 دقيقة؟ كىؿ أف الشيكد عمى درجة مف الثقة؟
كترتبط الثقة بقرب الشاىد الزمني كالجغرافي مف الحدث، ككفايتو، كدرجة انتباىو لمحدث، كأف جميع   

القريبيف مف الحدث ليسكا عمى درجة متساكية مف الكفاية في المبلحظة كالتسجيؿ، فالكفاية الشيكد 
تعتمد عمى الخير عادة، كعمى الصحة العقمية كالجسمانية، ككذلؾ المستكل التعميمي، كالقدرة عمى 

 ركاية الحدث، كما شابو ذلؾ مف األمكر.
ضاغطة يتذكركف انتقائينا، كلكنيـ يعتقدكف أف كمف المعركؼ أف شيكد العياف في ظركؼ استثنائية   

ركايتيـ دقيقة؛ ألنيـ كانكا مكجكديف في الحدث، كحتى لك كاف الشاىد عمى درجة مف الكفاية فإنو قد 
ا بالمكضكع أك متحيزنا، كالتحيز قد يجعؿ الشاىد يشكه، أك يتجاىؿ أك يبالغ في تأكيد  يككف ميتمن

 األحداث. 
ي تـ تقديـ اإلفادات فييا عمى دقة تمؾ اإلفادات، فقد تؤدم بعض العكامؿ كما تؤثر الظركؼ الت  

االجتماعية كالثقافية، كاألسمكب األدبي كقكانيف القذؼ كالتشيير، كقكاعد الذكؽ العاـ، كالمبالغة في 
 األدب، ككذلؾ تعابير االحتراـ المبالغ بيا، إلى االبتعاد عف الحقائؽ التاريخية كاألفراد.

يتطمب النقد الخارجي الداخمي لممصادر كالكثائؽ معرفة باألفراد، كاألحداث كالسمكؾ في الفترة  كلذلؾ  
مكاف األفراد، كاألحداث، كالشخصيات،  ونفس الباحث مكضكع الدراسة، ككذلؾ القدرة عمى كضع

يخي، كلذلؾ بعيكنيـ كمعاييرىـ كمشاعرىـ، دكف التنازؿ عف المعايير أك ما يدعى أحياننا بالتعقؿ التار 
فمف خبلؿ العممية بكامميا، يككف الباحث شكاكنا، كناقدنا لممصادر كاإلفادات. فالباحث الحقيقي ال 

 يرضى أك يقتنع بسيكلة بتقديـ المصادر ألدلة أقرب ما تككف إلى األدلة الحقيقة.
ث عف األدلة، كتشبو ميارة الباحث في طرح األسئمة البحثية التحميمية ميارة رجؿ الشرطة في البح  

كميارة العالـ الذم يختبر األدلة بطريقة نظامية، فمف الممكف أف تككف أسئمة الباحث محدكدة، أم 
خاصة جدان، مثؿ متى حدثت كفاة شخص ما، أك أف تككف األسئمة مجردة، مثؿ كيؼ أثرت نظـ 

 المعمكمات المحكسبة عمى تطكير أداء مؤسسات معينة؟
لكثائقي، بالتدريب كالخبرة المنيجية، ككذلؾ المعرفة العامة كالمتخصصة. كيتأثر البحث التحميمي ا  

كيعمؿ الباحث التحميمي عادة بطريقة التفكير االستقرائي، متنقبلن مف حقائؽ محددة إلى تعميمات. 
كتزداد شمكلية التحميؿ كتعقيده بازدياد عدد األسئمة التي يطرحيا الباحث حكؿ مصادر المكضكع 

  يو.المتكافر لد
(:(Action Researchالبحثاإلجرائيمنيج خامًسا:
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استخداـ البحث كطريقة لمتأمؿ يحاكؿ فيو الباحث  تطبيقي، –البحث اإلجرائي ىك بحث عممي   
أك حؿ مشكمة في الكاقع،  ،فيما يقـك بو مف أنشطة كاتخاذ القرارات المناسبة بغية تحسيف األداء

كعف أساليب معركفة في جمع البيانات، كما تزداد  ،مبلحظات منظمةبيانات ناتجة عف استنادنا إلى 
في  كفي جمع كتنظيـ البيانات ،ؽ كاألساليب المنتظمة في مشاىداتيـ كمبلحظاتيـائكمما كظفكا الطر 

 اتجاه حؿ المشكمة مكضع البحث. 
ا الباحث لدراسة نسبة إلى اإلجراءات التي سيتبعي ىك :اإلجراء لغة:وأىميتوالبحثاإلجرائيمفيوم
ا، فيقصد بو  (Research Action)أما البحث اإلجرائي  ،(98) المشكمة البحث التدخمي اصطبلحن

جراءات  لتعديؿ  ؛حمكؿك أك البحث الفاعؿ، أم عندما يتدخؿ الباحث أثناء البحث، بتنظيمات جديدة كا 
العمؿ تعني  ((Actionكممة فيو، ك  كمبلحظة كتحميؿ آثار ذلؾ التدخؿ كالتعديؿ ،الحالة الظاىرة

نماكالنشاط، بمعنى أف الباحث ىنا ال يبقى مكتكؼ اليديف كيحدث  ،يتدخؿ كينشط كفاعؿ ، كا 
أم آثار تمؾ  ،كتقديـ حمكؿ لممشكمة كدراسة آثارىا ،تغييرات بفضؿ كضع ترتيبات عمى المكقؼ

 (. 99)قيد البحث  الترتيبات كالحمكؿ في الحالة أك المشكمة
ا ا كمؤقتن مبدئين  لحؿ المشكمة حبلن  الباحث التي سيتخذىا ىك اإلجراءات اإلجراءات حثفي الب األىـك   

في البداية، قبؿ أف يخمص لمحؿ النيائي، بحيث يتمحكر البحث اإلجرائي عمى مبلحظة نتائج تمؾ 
ات تغييرىا كاستبداليا بإجراءل امكا  ، تعديميال امكا  ، الحمكؿ، إما لئلبقاء عمييا كدعمياك اإلجراءات 

كىي إجراءات  ،إجرائي بالنسبة إلى اإلجراءات العبلجية األكلية لممشكمة بذلؾ فيك ،حمكؿ أفضؿك 
كربما تخميناتيـ  ،عمى تشخيصيـ األكلي أكلية شبيية بما يفعمو األطباء، إذ يعطكف دكاء لمعبلج بناءن 

ما يبلحظكف نتيجة ك ،تأثير ذلؾ الدكاء حتى قبؿ ظيكر نتيجة التحاليؿ كيبلحظكف أكالن  )فرضيات(
 .التحاليؿ كبعدىا يصفكف العبلج النيائي

كتعميـ النتائج مع التقيد  ،إذا كاف البحث التطبيقي يركز عمى اختبار النظريات كاألساليبىنا ك   
لكف لغاية ك  ،بخطكات البحث العممي، فإف البحث اإلجرائي في المقابؿ يطبؽ بدكره المنحى العممي

تي تحدث في مكاقؼ خاصة، في حيف ال يدعي البحث العممي التطبيقي العممية ال بلتحؿ المشك
 أنو مكجو لحؿ مشكبلت خاصة.

البحث اإلجرائي كيستمد األىداؼ التي يحققيا لمباحث  مف المياـ التي يقـك بيا، كمفأىميتو
  (:100)عمى  البحث اإلجرائي كالبحث، حيث يعمؿ

                                                             
    211الفيركز آبادم : القامكس المحيط  ،) د . ت (، ص ( (98
  .18ص  ،مسقط ، منشكرات كزارة التربية كالتعميـ،“(: البحث التربكم التطبيقي 1995كآخركف )  ،كابكر أىبلكات( (99

   .32، ص (: البحث اإلجرائي، بيف التفكر في الممارسة المينية كتحسينيا، دار العمـ ، دبي2004) حيدر عبد المطيؼ حسيف( (100
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المشكبلت مكضع البحث حبلن ي في حميا كتشجيع المنحى العمم ،تنمية ركح حؿ المشكبلت 
 عممينا كعممينا.

 . انتظار نظرية لحميا يمكف يزكد بحمكؿ سريعة لممشكبلت التي ال 
 البحث العممي. تحسيف الممارسات العممية في مجاؿ 
  .      ميارات البحث كالمبادرة كالتعاكف كالعمؿ مع اآلخريف الباحث يكسب 
 .  كالمتتبعة كالممتزمة كتككيف الشخصية المينية المبلحظة ،ةتككيف الشخصية المينية المتأمم 

ييدؼ البحث اإلجرائي إلى حؿ المشكبلت في جك العمؿ الطبيعي، مف أىدافالبحثاإلجرائي:
خبلؿ تعاكف الباحثيف )الخبراء( مع المشاركيف في جك ديمقراطي، كيتـ البحث اإلجرائي بشكؿ عاـ 

 كما يأتي:
  عاكف مع مجمكعة المشاركيف، بتحديد الخطكة األكلى في البحث.يقـك الباحث، بالت 
   ثـ يقكمكف بتنفيذ الخطكة األكلى، بعد أف يجتمعكا ليشارككا بالمعمكمات كالمداكالت، كنقد

 الخبرات التي كانكا قد مركا بيا.
  التي ينبغي أف تتمحكر حكؿ عدد مف .في ضكء ذلؾ يقرركا ماذا سيعممكف في الخطكة التالية 

 مثؿ: ،االستفسارات
  ما ىي البيانات كالمعمكمات التي يحتاجكف إلييا؟ 
 .ما ىي النتائج التي يصبكف إلى تحقيقيا 
 ما ىي الطرؽ كاألساليب التي ينبغي أف يستخدمكىا لمكصكؿ إلى النتائج؟ 

(:101يتككف البحث اإلجرائي مف اآلتي )أركانالبحثاإلجرائي:
   البحثResearch)ئؽ تكليد المعرفة التي يحتاجيا البحث اإلجرائي.: ىك أحد طرا 
  المشاركةParticipation ) أم المشاركة المتفاعمة، مف قبؿ األفراد المشاركيف بمف فييـ :

الباحث أك الباحثيف أنفسيـ، في جك مف الديمقراطية في اإلجراءات التي تكلد المعرفة 
 الضركرية، كرصد نتائج العمؿ.

   العمؿ كاإلجراءاتAction)ف ، بؿ كينبغي أ: أم تنفيذ إجراءات حؿ المشكمة قيد الدراسة
 .احتى يككف البحث إجرائين  ؛تتفاعؿ كتعمؿ ىذه العناصر بشكؿ متكامؿ

  التعميـ(Generalization إال بعد فيـ كامؿ لعناصر المشكمة، كالمكقؼ،  التعميـ ال يمكف
 عناصر كأجكاء المكقؼ الجديد معيا.كاألجكاء التي تمت فييا الدراسة، كمدل تماثؿ كتفاعؿ 

                                                             
 .211 ، مرجع سابؽ، ص كايماف السامرائي ،عامر قنديمجي( (101
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 ة في الغالب إلى النكعييف اآلتييف:ث اإلجرائيك تصنؼ البح:ةثاإلجرائيوأنواعالبح
كىك سميؿ  ،ظير ىذا النكع أكؿ ما ظير في الكاليات المتحدة األمريكية :البحثاإلجرائيالتعاوني

 كالمبحكثيفـ بيف الباحثيف البحث اإلجرائي بشكؿ عاـ، كما يميز ىذا النكع ىك تعاكف تا
 :(102) تيةآلأسس ىذا التعاكف في النقاط احدد تك  ،)المفحكصيف(

 برازالمبحكثيف نطبلؽ مف مشكمة محددة )كاقعية كمشخصة( يعيشيااال  ، يحاكلكف بمكرة كا 
 .عمى جمع البيانات في إطار سياؽ محدد في الزماف كالمكاف الصعكبات الناتجة عنيا بناءن 

 ما يمكنيـ مف ب ؛لمجمكعة بإنشاء فئات أساسية منظمة مف البيانات كمناقشتيايقـك أفراد ا
 ا.تركيب كاستخبلص كمقارنة البيانات التي يحصمكف عمييا تباعن 

 كعف األساليب كاألدكات التي  ،تتراكـ لدل المجمكعة معطيات كاضحة عف المشكمة
 سيستعممكنيا في المبلحظة كجمع البيانات.

 كفي  ،انات داخؿ مجمكعة البحث تمكف مف إغناء تصكر أفرادىا لممشكمةتفسير كتأكيؿ البي
 كتغيير أسمكب أدائيـ. ،نفس الكقت قد تؤثر في تغيير العقمية لدييـ

 .دراؾ العبلقات بينيا  تنظيـ البيانات المبلحظة كا 
 القياـ بتحميبلت لضبط أكبر لتمؾ العبلقات التي يمكف أف يترتب عنيا صياغة فرضيات. 
 تمكف مف تسييؿ ك أفكار أك نظريات قابمة لمتعميـ في نفس السياؽ الذم يبحثكف فيو، ج برك الخ

 تغيير أسمكب األداء. كأ ،حمكؿ تؤدم إلى حؿ المشكمةك مقترحات 
ا كمما تعمؽ األمر بإيجاد حمكؿ لمشكبلت متميزن  اختيار ىذا النكع مف البحث اإلجرائي يككف بديبلن ك    

كأشخاص معنييف باألمر  المبحكثيف، حيث يجتمع كيتحد مبحكثيفمشكمة البحث، أك ال تعترض
كقادريف عمى تقديـ حمكؿ أك إجابات مبلئمة  ،أشخاص مندمجيف في الكضعيةك كممتزميف، 

 .ـبشكؿ عاالعمؿ كالحياة  كمسايرة لما تقتضيو ظركؼ ،اجاتيـالحتي
التشاركي اإلجرائي بؽ مع جماعات بشرية ا عندما يطالبحث اإلجرائي يككف تشاركين  :البحث

ا بتحميؿ إشكاليات اجتماعية بككنو ييتـ أساسن  مف البحثالنكع  يتميز ىذاك )تجمعات اجتماعية(، 
كيبقى الطابع الديمكقراطي ىك المسيطر في  ،في المجمكعة ذلؾ يتجسد، لدل جماعة محمية معينة

عكد لمجماعة ككؿ التي تنخرط ىذا الشكؿ، حيث يبقى تحديد العمميات كاتخاذ القرارات شأنا جماعيا ي
 .في البحث عف الحمكؿ

                                                             
102) )Smulyan, L. ( 1984) :” Collaborative action research : Historical trends” , Montreal: AERA 
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اإلجرائي البحث بمجمكعة مف الخصائص، أىميا أف  البحث اإلجرائييتسـ :خصائصالبحث
 (:103)اإلجرائي 
 يركز عمى مشكبلت عممية تكاجو العامميف، كربما تفرض عمييـ مشكبلت مف ، بحث كاقعي

 .كاقع الممارسة اليكمية
 كيركز عمى حاالت محددة في الزماف كالمكاف،  ،مؿ مع ظاىرة معينةبحث محدد كمحمي يتعا

يتأثر بخصكصية البيئة كالظركؼ المحيطة  فكىك محمي مف حيث اىتماـ الباحثيف الذي
 .كاحتياجات المجتمعات المحمية

 شكاليات بحثية  ،يتعامؿ مع مشكبلت تظير في بيئات معينة كظركؼ محددة كليس ظكاىر كا 
 عامة.

 كبمشاركة  ،لكف عادة ما ينجزه بتعاكف مع زمبلئوك  ،كاحد باحثيمكف أف ينجزه  ي،بحث تشارك
 الطابع التعاكني لمبحث اإلجرائي.، كىك ما يبرز في إطار فريؽ عمؿك ، مبحكثيفال
 ،ألف التطبيؽ في  ؛مع ضركرة التمييز بينو كالبحث العممي التطبيقي بحث عممي تطبيقي

ظريات أك فحص إمكانية تطبيقيا، بؿ يعني كضع إجراءات البحث اإلجرائي ال يعني تطبيؽ ن
 كتكظيفيا بشكؿ مباشر في اتخاذ القرار كحؿ المشكمة. ،كاستخبلص النتائج ،كتطبيقيا

  استقراء كمبلحظة كتتبع مستمر لما يحفؿ بو كاقع  مفا نكع مف االستقصاء يتشخص أساسن
 في مشكمة البحث. النشاط

 عادة التفكير أم التفكير ،ىك نكع مف التأمؿ كمرجعة الذات كالحكار كالنقاش الذم  ،العميؽ كا 
 يرافؽ في العادة خطكات البحث اإلجرائي.

 اإلجرائي: البحث ىنالؾ عدد مف األسس كالتكجيات كالسمات الخاصة بالبحث أسسوتوجيات
 (:104اإلجرائي، كىي عمى النحك اآلتي )

  .يتناكؿ مكاقؼ حقيقية حياتية عممية كفعمية 
  د عند المشارككف المعرفة بطريقة تعاكنية اجتماعية يتخمميا الصراحة، كيسيـ كؿ كاحد يكل

 منيـ بشكؿ فاعؿ كجدم في المياـ المخصصة لو.
   يستخدـ البحث اإلجرائي خبرات كقدرات متنكعة، مف مجمكعات المشاركيف؛ بغرض إغناء

  إجراءات البحث كنتائجو.

                                                             
، ص ترجمة علً رشٌد الحسناوي ، الناشر دار الكتاب الجامعً، العٌن (: المعلم ممارس متأمل وباحث إجرائً،2005بارسون رٌتشارد وكمبل برون )( (103

32.  
  .247، 246، ص ، مرجع سابؽ، صكايماف السامرائي ،عامر قنديمجي( (104
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  ؿ الجماعي، إلى بناء معاني جديدة.يقكد البحث اإلجرائي، مف خبلؿ العم 
   تحرؾ البحث اإلجرائي يككف باتجاه اآلتي: التخطيط، ثـ اإلجراء، كالمبلحظة، فالتقكيـ

 كالنقد، كىكذا تستمر المسيرة، كمراحؿ حمزكنية لمتكصؿ إلى فيـ معمؽ لممكقؼ.
  اح اإلجراءات تقاس المصداقية كالثبات في المعرفة الناتجة عف البحث اإلجرائي بمقدار نج

التي نتجت عف البحث في حؿ المشكمة، كبزيادة تفيـ المشاركيف كقناعتيـ بالحمكؿ التي 
 تكصمكا إلييا.

   يعتبر البعض البحث اإلجرائي عممنا؛ ألنو يشترؾ في غرضو مع طرؽ البحث األخرل
ؿ كطريقة لمكصكؿ إلى الحقيقة، كيبحث عف أدلة مكضكعية لدعـ النتائج التي يتـ الكصك 

 إلييا.
   العتبارات عدة، مثؿ: أنو ال يقدـ تفسيرنا سببينا لما  اال يعتقد آخركف أف البحث اإلجرائي عممن

يتـ دراستو، كال يحاكؿ اإلجابة عمى أسئمة محددة كتمؾ في البحكث التجريبية، باإلضافة إلى 
ت بحثية أنو يستخدـ مف قبؿ باحثيف ال يحاكلكف فصؿ ذاتيـ عما يبحثكف، كيستخدـ عمميا

غير مقننة، بؿ يجرم تطكيرىا كتعديميا كاستجابة لما يحدث أثناء عممية البحث، كال يسعى 
إلى تفسير يفكؽ في مداه الظاىرة التي يدرسيا فيك غير معني بإعادة الدراسة لمتكصؿ إلى 

 نفس النتائج، أك التعميـ.
 (:105يمة اآلتية )بالمراحؿ الم البحث اإلجرائييمر :البحثاإلجرائيالجيدمراحل
: كذلؾ باختيار عنكاف بحثي يتضمف متغيريف، أحدىما مستقؿ، كاآلخر اإلجرائيعنوانالبحثتحديد
 تابع. 

مشكمة  ،في كاقع العمؿ كالممارسة اليكميةالمبحكثيف كىي المشكمة التي تعترض  :البحثتحديد
كربما ناقشيا مع فريؽ  ،تأممياقد  الباحث كصياغتيا بأكبر قدر مف البساطة كالكضكح، بعدما يككف

ما ىي ك مثؿ: لماذا البحث فييا؟  ،كمف خبلؿ طرح بعض التساؤالت ،العمؿ مف جميع النكاحي
كبالتالي ما أىمية ىذا البحث ككؿ بالنسبة  ،ما أىمية حؿ ىذه المشكمةك تكقعات نتيجة ىذا البحث؟ 

 ؟يةكاقعلمممارسات ال
تككيف معرفة كافية حكؿ المكضكع مف خبلؿ مراجعة ؾ ب: كذلمراجعةالدراساتالسابقةاستطالع

لكف ، ك أك مف خبلؿ مكاقع االنترنيت ،بعض ما نشر حكلو مف بحكث كدراسات في الكتب كالمجبلت
في حدكد ضيقة، كفي حدكد ما يسمح بو كقت الباحث كمحدكدية المكضكع، حيث ال يتطمب األمر 

                                                             
 .صفحات متعددة مسقط لبحث التربكم التطبيقي، منشكرات كزارة التربية كالتعميـ،(: ا1995كآخركف )  ،كابكر أىبلكات( (105
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ألدبيات كالغكص كالنقد كالمقارنة، بؿ يكفي تسجيؿ بعض كالتكسع في قراءة ا ،اا كبيرن ا معرفين تراكمن 
كالتأمؿ  ،أك التمخيصات المركزة حكؿ بعض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في مكاقؼ مشابية ،النقاط
 .فييا

األكلية إلشكالية  ةصياغالالنظر في  ةداعافي ىذه المرحمة كيتـ تساؤالتالبحثوفروضو:صياغة
عمؿ عمى الك  ،ضكء نتائج الدراسات السابقة فيإيضاحيا  تى يتـح، (ةحثيالب اؤالتست)ال البحث

ىك أف  عمى أنو ما ينبغي التنبيو إليو، ،ض أك عمى األقؿ تساؤالت فرعية لمبحثك استخبلص فر 
ض الستخبلص قكانيف تفسر ك ا، فيي ليست فر ا خاصن ض في سياؽ البحث اإلجرائي تتخذ طعمن ك الفر 

 ةتنبؤي، بؿ ىي بكؿ بساطة عبارات كميةما ىك األمر في البحكث العممية الك ،العبلقة بيف المتغيرات
كما  مشكمة،كفي مكقؼ ال ،لما سيحصؿ عندما يقـك الباحث بإحداث إجراءات كتغيرات عمى الحاالت

ض مف شأنيا مساعدة الباحث اإلجرائي عمى بناء ك صياغة مثؿ ىذه الفر ك  .يتخممو مف ممارسات
يمة ملكف ينبغي التنبيو إلى مسألة ، ك لمتأكد مف ذلؾ التنبؤ ؛راءات البلزمةكتصميـ الكسائؿ كاإلج

نصح باالكتفاء يض خاصة بالنسبة لمباحثيف المبتدئيف، كفي ىذه الحالة ك كىي صعكبة صياغة الفر 
 إلى كضع تصميـ لمبحث كاختيار األدكات المبلئمة.تقكد  بصياغة تساؤالت

ض أك التساؤالت تككف مناسبة ثمينة لتعميؽ التأمؿ ك ة الفر أف صياغما تجدر اإلشارة إليو ىك ك  
 )التفكر( كالنقاش بيف أعضاء فريؽ البحث.

جراءاتو: وا  البحث خطة البلزمة لمبحث،  كضبط اإلمكانات ،ألىداؼاكضكح كتتضمف  تصميم
 ،المقابمةأك  ،أك المبلحظة المنظمة ،منيجية دراسة الحالة :ؽ كالكسائؿ المناسبة، مثؿائكاختيار الطر 
أم دراسة التغير الذم ستحدثو  ،ىؿ سيتخذ البحث سبيؿ تتبع التسمسؿ الزمني، ك أك السجبلت

كذلؾ ينبغي تضميف التصميـ ، ك أـ سيكتفي بالتركيز عمى سياؽ معيف ،اإلجراءات عبر فترة زمنية
 البحثي اإلجراءات العبلجية األكلية.

البيانات جمع وأدوات المالحظة وسائل  بد أف تتضمف خطة البحث اختيار أك عند ال :تحديد
الضركرة، كضع األدكات المبلئمة لممبلحظة كجمع البيانات، كلعؿ أىـ األدكات التي يمكف أف 

 ما يأتي:  يستعيف بيا الباحث اإلجرائي
المبلحظة بشكؿ عاـ، كسيمة يستخدميا اإلنساف في اكتساب  ؽ تنفيذىا:ائالمبلحظة المباشرة كطر 

 يؿ معمكماتو، حيث يجمع الخبرات مف خبلؿ ما يشاىده أك يسمع عنو.خبراتو كتحص
كالمبلحظة العممية ىي أداة مف أدكات جمع البيانات كتعني مشاىدة الظكاىر قصد عزليا كتفكيؾ   

مككناتيا األساسية لمكقكؼ عمى طبيعتيا كعبلقاتيا كالكشؼ عف التفاعبلت بيف عناصرىا 
  .كمتغيراتيا
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كفي  ،زايا المبلحظة، إطبلع الباحث عمى ما يريد كجمع البيانات بشكؿ مباشركلعؿ مف أىـ م  
 مما يزيد في دقة المعمكمات التي يحصؿ عمييا عف طريؽ المبلحظة. ؛ظركؼ طبيعية

نيا تتميز كك  ؛كفي جميع أنكاع البحكث ،دكر أساسي في البحث اإلجرائيبالمبلحظة المباشرة  قـكتك  
عارؼ كاالتصاؿ المباشر مما يسيؿ الت ؛مبحكث في نفس المكقؼبتكاجد كؿ مف الباحث كال

كالمشاركة  ،عمى أف أىـ ما يميز المبلحظة في البحكث اإلجرائية ىك نكع مف التكاجد ،كالمعاينة
ا في الجماعة التي ا مشاركن كيككف عضكن  ،حيث يعيش الباحث الحدث بنفسو ،)المبلحظة بالمشاركة(

   (.106) يبلحظيا
 تية:آلمبلحظة الناجحة اتخاذ اإلجراءات اتتطمب الك   

 .إعداد بطاقة المبلحظة لتسجيؿ المعمكمات ككؿ ما يبلحظو الباحث 
 التأكد مف صدؽ المبلحظات كذلؾ عف طريؽ إعادة المبلحظة أكثر مف مرة. 
  ،تسجيؿ المبلحظات أثناء حدكثيا، كال يجكز تأجيؿ التسجيؿ إال في بعض الحاالت الخاصة

 لمنسياف.ا كذلؾ تجنبن 
نجاز  المقابمة:  إشراؾ، )تدابير مبدئية لحؿ المشكمة( كليةاألجراءات اإلتنفيذ خطة البحث كا 
  .(107) استخبلص النتائج كحؿ المشكمة بشكؿ نيائي، ك جمع كتنظيـ كتحميؿ البيانات، ك المبحكثيف

مكبة لتنفيذ البحث ىنالؾ عدد مف المتطمبات كالشركط كالميارات المطمتطمباتتنفيذالبحثاإلجرائي:
 (: 108اإلجرائي، أبرزىا ما يأتي )

 .المعرفة الكافية المتعمقة بمكضكع البحث كمشكمتو 
  فإف عمى الباحث أف يككف مؤمننا  لؾلذك  ،عبلقات الكد بيف الباحث كالعامميف كالمشاركيف معو

كتحسس بالعمؿ التعاكني، كلديو اتجاىات إيجابية نحك ذلؾ، كأف يسعى لمساعدة اآلخريف، 
 كالعمؿ عمى حميا. ،مشكبلتيـ

  .أف يككف الباحث مدربنا كمشرفنا، كيعرؼ ما يريد، كليس مديرنا أك رئيسنا 
   ا أف يككف ميتمنا كمتحمسنا لنجاح المشركع الذم بيف يديو، كمتمسكنا بو، كيسعى مخمصن

 كجاىدنا إلى ذلؾ.
  منيـ بعدة أنكاع مف المعرفة  استخداـ معرفة األفراد المشاركيف بشكؿ منتج، حيث يساىـ كؿ

 كاألعماؿ المفيدة كالمتصمة مع بعضيا.

                                                             
  .47، ص ، الناشر دار الكتاب الجامعً، العٌنمدخل إلى علم التدرٌس( : 2004) الدرٌج محمد ((106

 . 61، ص جامعي، العيف(: مقدمة لمبحث في التربية، ترجمة سعد الحسيني، دار الكتاب ال2004آرم دكنالد كآخركف ) ( راجع:(107
 .246، مرجع سابؽ، ص كايماف السامرائي ،عامر قنديمجي( (108
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   تطكير الميارات المينية كالشخصية: مثؿ: ميارات االستماع، كالتعاكف، كاإلدارة، كعدـ
 التمييز بيف المشاركيف.

:(Grounded theory) ةالمجذر النظرية سادًسا:
د بالنظرية المجذرة: ذلؾ النظاـ أك اإلطار النظرم الذم ، كيقص"النظرية المتأسسةػ"ب أحياننا ترجـت   

يفسر ظاىرة معينة الذم تـ التكصؿ إليو مف خبلؿ جمع البيانات كالتعامؿ معيا بطريقة منتظمة في 
 (. 109مسار عممية البحث، كتعتمد ىذه النظرية بشكؿ أساسي عمى المفاىيـ المكجكدة في البيانات )

خراج إليا تأثير قكم في نيجيات البحث العممي النكعية التي قد يككف أحد م ىي النظرية المجذرة  
 السيمابحكث عممية ذات قيمة كأىمية لقطاع األعماؿ فيما لك تـ استخداميا في الجامعات العربية 

 فالبحكث المعتمدة عمى النظرية المجذرة تيدؼ االت،تصاالفي مجاالت التعميـ كتقنية المعمكمات ك 
 ، ذلؾ أفكليس إلثبات فرضيات معينة كما ىك الحاؿ مع األساليب الكمية ،الكيفية لىإلكصكؿ ا إلى

ا اكتشاؼ نظرية، قد تككف ىذه النظرية تفسيرن  إلى نماكا   ،إثبات نظرية إلى النظرية المجذرة ال تيدؼ
 .(110) لحؿ مشكمة معينة اأك تطبيقن  اأك نمكذجن  ،إلطار عمؿ اأك اقتراحن  ،لظاىرة

في عاـ  منيجية النظرية المجذرة المذيف قدماStrauss)  ك (Glaser إلى العالميفكيعكد الفضؿ   
 ،خرآلكلكؿ منيما مجيكد منفصؿ عف ا ،اتيمع بداية التسعينبشكؿ منفصؿ  ( كتطكيرىا،1967)

كذلؾ كمنيجية عامة لبناء النظريات المرتكزة عمى البيانات النكعية التي يتـ جمعيا كتحميميا بشكؿ 
استنباط مفاىيـ جديدة  إلى كتيدؼ في النياية،  (Interpretations) ر التفسير كالتأكيؿنظامي عب
ا مف تمؾ التي يتـ كأيضن  ،تتككف ىذه المفاىيـ مف الحقائؽ المرتبطة بمجاؿ البحثك  ،ذات معنى

كيفية تبيف  لى استنباطات كحقائؽ كمعاني كمفاىيـ كاضحةإمكصكؿ ل؛ بنائيا مف قبؿ الباحث
ك ألى نظريات في صكرة تفسير لمظكاىر المختمفة، إالكصكؿ مف أجؿ  النظرية المجذرة استخداـ
 . (111) ك أيطر عمؿ حديثةأمعينة  بلتك تطبيقات لحمكؿ مشكأنماذج 

عف استخداـ ىذا النكع مف المناىج  ـحد المناىج العممية النكعية، ينجأ النظرية المجذرةكتعد   
ستخدـ في ابحاث كت رفيعة المستكل، كاديميةأكتقدـ بحكث عممية  ،عبطة مع الكاقج مترائالعممية نتا

تيا كليس فرضيات يتـ اثبا ،تيتـ بالكصكؿ الى الكيفية ؛ ككنياالتكاصؿ كاالبحاث التعميمية كالتقنية
  ساليب الكميةألكما ىك الحاؿ في المناىج كا

 نيا الجدكؿ اآلتي:كتختمؼ النظرية المجذرة عف البحكث األخرل في مجاالت عدة، يبي  
                                                             

109
    https://wefaak.comالمكقع: ( (

110
) )Creswell, J., 2013. Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed. London: Sage, 4th ed.   

جراءات الكيفي أساليب البحث أساليب (:1999كزميمو ) ـ ستراكس،أنسمي( (111  كالدراسات البحكث مركز حسيف الخميفة، اهلل عبد ترجمة: المجذرة، النظرية كا 
   ، ص السعكدية الرياض، سعكد، بف اإلماـ محمد جامعة اإلدارية،
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أساسيات البحث العممي، عماف، األردف، مؤسسة  –(: مناىج البحث العممي 2006المصدر: مكفؽ الحمداني، كآخركف )

 .53، 49الكراؽ، ص، ص 
استنباط مجمكعة مف الفئات كالتصنيفات  إلى أنيا تعمد إلى النظرية المجذرةكترجع أىمية    

 إلى كيتـ التكصؿ ،لتفسير ظاىرة ما كالتنبؤ بيا ؛ا متكامبلن بلقات تشكؿ اطارن التي ترتبط فيما بينيا بع
كاستنباط المفاىيـ المكجكدة  ،كالتعامؿ معيا بطريقة منظمة ،ىذا اإلطار عبر جمع البيانات النكعية

عف  ا في استخداـ النظرية المجذرةا أساسين باحث عنصرن ، كذلؾ بإبداع الفي تمؾ البيانات النكعية
ا الى التفكير يحتاج الباحث دائمن  ، إذابتكار النظرية إلى سيقكد الباحث الذمالتفكير اإلبداعي  يؽطر 

 يتطمب ماك  ،كاختياره لمعينة التي سيعتمد عمييا ،بكؿ الخيارات الممكنة أثناء جمع البيانات كتحميميا
 .فيـ عميؽ لما يقـك بو كدافعية لكي يستمر مف منو ىذا
يجاد حمكؿ عممية  بلت،بداعي ابتكارم في اكتشاؼ المشكإأسمكب  ىي المجذرةالنظرية كبذلؾ ف   كا 
يجب التعكيؿ عميو لتطكير نظـ تعميمية تمبي االحتياجات الفعمية لممناطؽ كلمدارسيف  كىذا ما ،ليا

 بدالن مف استنساخ نظـ تعميمية لبمداف أخرل.

 (: 112)بالمراحؿ اآلتية  جذرةمنيجية النظرية المتسير  :مراحلمنيجيةالنظريةالمجذرة 
المشكمة - النظرية المجذرة،  مراحؿىـ أالتعرؼ عمى المشكمة البحثية  يعد :التعرفعمى

، ك المشكمةأكجمع البيانات كتصنيفيا حكؿ الظاىرة  ،كالباحث العممي عميو القراءة كاالطبلع

                                                             
     https://wefaak.comالمكقع: ( (112
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 ،ة كالنافعة لوالتحديد كالكضكح يجعؿ الباحث تحقيؽ المكضكعية العممية المطابقذلؾ أف 
 .كلمشكمتو العممية في البحث

الظاىرة - البياناتحول فر لو مف معمكمات اعمى الباحث العممي جمع كؿ ما يتك  :جمع
كؿ ادكات الدراسة كالبحث خدمنا ستممشكمة البحث كمكضكعو،  أككبيانات حكؿ الظاىرة 

ة بيف المقابمة بحثيالتتنكع تمؾ االدكات  عمى أف ،دقيقة البلزمة لو لمكصكؿ الى معمكمات
 ارستمر اتمؾ الخطكة المنيجية كما تقتضيو  ،كالمبلحظة كالكثائؽ كالمصادر العممية المختمفة

لذلؾ ال ك الباحث لفترة طكيمة مف الزمف يجمع فييا البيانات كالمعمكمات حكؿ الظاىرة؛ 
 . يحبذه الباحثيف

دكات في جمع ألـ الباحث اف استخدأبعد  :منمعموماتبحثدواتالأتحميلماجاءتبو -
المعمكمات حكؿ الظاىرة يعمؿ عمى تحميؿ البيانات كالمعمكمات كتفنيدىا بطريقة عممية 

لى الرمكز كالكممات المفتاحية إؼ كتحميؿ كامؿ لمبيانات كالكصكؿ تصنيكذلؾ بممنيجة، 
عمييا  ليو مف استنباطات كتصنيفات لبلعتمادإلى استخداـ ما تكصؿ إساسية، باإلضافة ألا

 .في نظريتو التي سينتجيا

 ورالباحثبعدجمعالبياناتفيالمنيجالنوعيد: 
بحاث التي تستخدـ المنيج النكعي ألساسي في األالباحث ىك المحرؾ االكؿ كالعامؿ ابما أف   

الباحث بعد جمع البيانات كتحميميا  ب عمىجفيكبالتحديد النظرية المجذرة في البحث العممي، 
 (:113تي )، القياـ باآللى الكممات كالرمكز المفتاحيةكالكصكؿ ا
 جمع كذلؾ ب ،الترميز الكامؿ لما تناكلو مف معمكمات لخمؽ دالالت لمظاىرة التي يقـك بدراستيا

 .الرمكز كالكممات المفتاحية التي جمعيا مف المبلحظة كالمعمكمات حكؿ مكضكع الدراسة
 استمرار المقارنة بيف ك تناسبة مع مشكمتو البحثية، عقد المقارنة بيف تمؾ الرمكز المجمكعة كالم

 .طار الدراسةإك فييا أكليا ح جرمالرمكز المتغيرات لمكصكؿ الى التصنيفات التي سي
 ف تـ تصنيؼ الرمكز حكؿ مشكمة الدراسة، يستمر الباحث في الجمع أبعد  ،تحميؿ العبلقات

 .ك مكضكعياأالدراسة و مف تحميبلت حكؿ مشكمة ف يرضى بما جمعألى إكالتصنيؼ 
  لى إليو مف تصنيفات إؿ تكص، كما ةيصؿ الباحث مف خبلؿ استخداـ تمؾ التحميبلت المستمر

 .العممي المستيدؼ في البحث العممي اإلطارك أنظرية الخاصة ال
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 مف خبلؿ كؿ ما سبؽ مف خطكات عممية كمنيجية يككف الباحث قد انتيي مف الدراسة، 
 .في تحسيف مستكل البحكث العممية كأثرىاالمجذرة كعرؼ معمكمات عف النظرية 

يتمثؿ دكر الباحث في اشتقاؽ النظرية المتجذرة مف خبلؿ دورالباحثفياشتقاقالنظريةالمجذرة:
 (:114التكجيات اآلتية )

   مكاناتو العممية كالبحثية مككننا أساسينا في اشتقاؽ النظرية، كلذلؾ فإف يعد إبداع الباحث كا 
 أف يككف إبداعينا. تفكيره يجب

  .يستخدـ الباحث مصادر بيانات متعددة عادة 
   ،عمى الباحث أف يتفيـ مككنات النظرية المجذرة أك المتجذرة، المتمثمة في: الكصؼ

 كالترتيب المفاىيمي، كعممية التنظير.
   المكصؼDescription ،يتمثؿ في كصؼ الظاىرة، مف دكف تفسير لماذا حدثت أحداثيا :)

 ذا لـ تحدث أحداث كظكاىر أخرل غيرىا.أك لما
   الترتيب المفاىيميConceptual Arrangement كىك عبارة عف تصنيؼ لؤلحداث أك :)

 األشياء كفؽ أبعاد محددة، كلكف مف دكف محاكلة إليجاد العبلقات بيف ىذه األبعاد.
   عممية التنظيرTheory Makingء نظرية (: أك الكصكؿ إلى نظرية تتمثؿ في تطكير بنا

 تتكامؿ فيو المفاىيـ، كيكفر أساسنا لمتفسير كالتنبؤ باألشياء.
   كيتمثؿ باستخداـ النظرية المجذرة ىذه في البحث النكعي باختيار مشكمة لمبحث، كصياغة

تساؤالتو )عناصر المشكمة(، كمراجعة أدبيات المكضكع، كالمحافظة عمى التكازف بيف 
كضكع، ثـ جمع البيانات كتحميميا، كالمكازنة بيف المكضكعية، كحساسية الظاىرة كالم

 الحساسية كالمكضكعية.
   يعني التكازف بيف المكضكعية كالحساسية أف الباحث يتفاعؿ مع البيانات التي يقـك بجمعيا؛

األمر الذم يؤدم إلى تدخؿ خبرتو السابقة، كتكجياتو، في االستنتاجات التي يتكصؿ إلييا 
 ا.حكؿ الظاىرة التي يدرسي

 كثمة تساؤؿ يفرض نفسو ىنا، كىك: إلى أم مدل يؤثر ذلؾ في مكضكعية الباحث؟  
كيتـ اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ، مف أف عممية تفاعؿ الباحث مع البيانات أمر ضركرم؛ الكتشاؼ  

المعاني، كما يتطمبو ذلؾ منو أف يككف متيقظنا كحساسنا لمبيانات التي يجمعيا، كلكف تحقيؽ الباحث 
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مكضكعية قد يتعارض مع متطمب الحساسية البلـز تكافرىا لديو، السيما أف معيار المكضكعية لم
 يتطمب عزؿ الخبرة السابقة؛ بغرض الكصكؿ إلى تفسيرات جذرية )مكضكعية( لمظاىرة.

  

 منيجيةالنظريةالمجذرةمراحل:
كؿ عاـ تتككف منيجية لكف بشك  ،عي عبر النظرية المجذرةنك ىناؾ أشكاؿ كثيرة لطريقة البحث ال  

 (: 115) تيةآلالنظرية المجذرة مف المراحؿ ا
المشكمة: (1 عمى التعرف فكرة عف  ينبغي أف يككف لدل الباحث في البداية مرحمة

عرؼ كي ي ؛الظاىرة أك المشكمة التي يريد التعامؿ معيا في بحثو عبر القراءة عنيا
 ،عاـ ككبير ويككف مكضكع ال ، حتىا ما ىك نطاؽ المكضكع الذم سيتعامؿ معوتمامن 

 .بؿ محدد ككاضح
جمعالبيانات: (2 يقـك الباحث ىنا بجمع البيانات المتعمقة بالظاىرة التي يعمؿ  مرحمة

كدراسة المستندات  ،عمى دراستيا مف خبلؿ استخداـ المقاببلت كالمشاىدات العينية
تمتد لسنكات قد  ، إذقد تستغرؽ ىذه المرحمة فترة طكيمةك  ،كالكثائؽ كأدكات لمبحث

كىي تمثؿ  ،لى كتابة مبلحظاتو أثناء البحثإيعمد الباحث ىنا ، ك حسب طبيعة البحث
بيانات ال عمى داعتمدكف اال ،البيانات التي يقـك بجمعيا التي سيتـ دراستيا فيما بعد

 .رقميةالحصائية أك اإل
 يا تحميبلن يقـك الباحث ىنا بتحميؿ المبلحظات التي يتـ جمع :البياناتمرحمةتحميل (3

بغرض استنباط الرمكز كالكممات المفتاحية التي تحكييا تمؾ المبلحظات ليتـ  ؛انصين 
 Core) بغرض استخراج األنماط أك الفئات األساسية منيا ؛مقارنتيا ببعضيا البعض

Category)  ،التي  ثـ يتـ تحميميا عبر ترتيبيا كتجميعيا الستنباط التصنيفات منيا
  : تيةآلكيتـ ذلؾ كفؽ لمخطكات ا ،حث في نظريتو التي سيخرج بياالبا اسيعتمد عميي

 الترميز) استرجاع الرمكز مف البيانات التي تـ جمعيا (Coding  ، لى إحيث يعمد الباحث
البحث في المبلحظات التي سجميا عف تمؾ العبارات أك المفاىيـ أك الكممات التي ليا داللة 

 .بدراستيا كأىمية بالنسبة لمظاىرة التي يقـك
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 بغرض  ؛كتجميعيا ضمف مجمكعات ،المقارنة بشكؿ مستمر بيف الرمكز التي يتـ استنباطيا
التي سيتمحكر حكليا النظرية أك إطار  (Core Category) استنباط األنماط الرئيسة منيا
 .العمؿ الذم سيخرج بو الباحث

 كتحميؿ  ،متشابو منياكذلؾ عبر تصفيتيا كالدمج بيف ال ،استنباط التصنيفات مف الرمكز
 .ثـ يتـ تكزيعيا عمى األنماط االساسية التي تـ اكتشافيا سابقا ،العبلقات فيما بينيا

 كجمع المزيد مف المعمكمات  ،التحميؿ المستمر لؤلنماط كالتصنيفات التي تكصؿ ليا الباحث
 .جراء المزيد مف التحميؿإلى قناعة بأنو ال يمكف إحتى يصؿ  ،عف تمؾ التصنيفات

  عتمد بشكؿ كبير عمى األنماط مالك  ،الباحث نظريتو أك إطار العمؿ الذم استيدفويكضح
قد يتطمب منو جمع المزيد مف  إذ ،بداع كاالبتكارإلكىنا يكمف ا ،يايلإ كالتصنيفات التي تكصؿ

 .لى اليدؼ المنشكدإبداعي لمكصكؿ إلالمعمكمات كالتفكير ا
تعتمد عمى اتباع منيج النظرية المجذرة إلى الكصكؿ تيدؼ البحكث العممية التي كعمى ذلؾ    

ال تيدؼ النظرية المجذرة إلثبات ك بعكس األساليب الكمية التي تيتـ بإثبات فرضيات معينة،  ،لمكيفية
نما الكتشافيا، فيذه النظرية قد تككف تفسيرن  ،نظرية أك  ،ا إلطار عمؿتقدـ اقتراحن  أك ،ا لظاىرة معينةكا 
 .  كمف ىنا تنبع أىمية النظرية المجذرة ،ا لحؿ مشكمة معينةا أك تطبيقن نمكذجن 
 المجذرة النظرية في الباحث إبداع ا في اتباع ا أساسين إبداع الباحث عنصرن يعد :دور

كاستخداـ النظرية المجذرة، فالتفكير اإلبداعي ىك األساس الذم سيعتمد عميو الباحث، حيث 
ا لمعينة أيضن  كاختياره ،ع البيانات كتفنيدىا كتحميميايحتاج الباحث إلى التفكير بعمؽ أثناء جم

التي سيعتمد عمييا، كلكي يستمر يحتاج إلى دافعية كفيـ عميؽ كاسع يشمؿ مكضكع البحث 
 (. 116) كامبلن 

  المجذرة: النظرية في الباحث كالمكازنة بيف الحساسية كالمكضكعية تتطمب مف حساسية
 (:117ساعده في تحقيؽ ذلؾ، منيا )الباحث استخداـ استراتيجيات محددة ت

 .تفكيره بشكؿ مقارف، أم أف يقارف بيف األحداث المكجكدة في البيانات بعضيا ببعض 
 .استشارة كأخذ آراء باحثيف آخريف 
 .)جمع بيانات بطرؽ مختمفة كمتعددة )مقابمة+ مبلحظة+ كثائؽ مثبلن 
 لتي تـ التكصؿ إلييا، حيث يككف مناقشة المشاركيف بيف الحيف كاآلخر، بالنتائج كالتفسيرات ا

 تأييدىـ أك مطابقة تفسيراتيـ لتفسيره داللة أخرل عمى المصداقية كالمكضكعية.
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عطاء معنى لؤلحداث؛ مما يفتح    كما يتطمب تحقيؽ مبدأ الحساسية فيـ البيانات، كالتفاعؿ معيا، كا 
 ذ حساسيتو لمبيانات ما يأتي:المجاؿ الكتشاؼ ما ىك جديد فييا، كلعؿ أىـ ما يساعد الباحث في شح

  معرفتو لممعارؼ كالنظريات ذات العبلقة بالظاىرة مكضكع البحث، كيمكف استخداـ ىذه
المعارؼ كالنظريات في تحميؿ كتطكير أفكار حكؿ ىذه المفاىيـ المستخمصة مف البيانات؛ 

نتائج كاألبعاد مما يساعد عمى إثارة األسئمة، كتكجيو عممية جمع البيانات، كاستخبلص أىـ ال
 المتمثمة في البيانات، فضبلن عف أف المعارؼ كالنظريات تزيد مف حساسية الباحث. 

   زيادة ألفة الباحث باألحداث التي تجرم أثناء عممية جمع البيانات كتحميميا تزيد مف ىذه
ا.  الحساسية أيضن

   البيانات يزيد مف الرجكع إلى أدبيات المكضكع كاالطبلع عمييا، قبؿ البدء بجمع كتحميؿ
 حساسية الباحث.

 كمف جانب آخر، تعالج أدبيات مكضكع النظرية المتجذرة حساسية الباحث مف خبلؿ ما يأتي:  
  .زيادة ألفة الباحث بالظاىرة، مف خبلؿ األدبيات المنشكرة، يزيد مف الحساسية لديو 
  اىرة، مع تمؾ المكجكدة المقارنة بيف الخصائص، كاألبعاد المكجكدة في أدب المكضكع أك الظ

 في البيانات المجمعة.
  أـ  ،يساعد األدب في تطكير األسئمة حكؿ الظاىرة التي يقـك بدراستيا، سكاء في بداية البحث

 أثناء جمعو كتحميمو لمبيانات.
  .المساعدة في تطكير اإلطار المفاىيمي البلـز إلجراء الدراسة 
 :منيجتحميلالمحتوىسابًعاContent analysis):)

ىناؾ خبلؼ جمي بيف الباحثيف أك تحميؿ المحتكل، ك تحمػػيؿ المضمػػكف منيج يسمى      
حكؿ تحميؿ المضمكف، ىؿ ىك منيجية لمتحميؿ كالتركيب؟ أـ أنو أداة لممبلحظة كالكصؼ؟ أـ أنو 

 أسمكب لمبحث كجمع البيانات كتحميميا؟
في مجاؿ البحث العممي، كخاصة في مة مف أىـ المناىج المستخدتحميؿ المضمكف  كتعد منيجية 

المنيجية الكصفية،  :عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، كيعتبركنيا مثؿكالتربكية، ك العمـك االجتماعية  مجاؿ
كالمنيجية التاريخية، كالمنيجية التجريبية، كالمنيجية المقارنة، كالمنيجية البنيكية، باعتبارىا تستند 

تمتمؾ آليات تقنية مختمفة لمقاربة المضاميف  كبالتالي ،العامةإلى مجمكعة مف الخطكات اإلجرائية 
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كغيرىا ا، كما ذىبت إلى ذلؾ دائرة المعارؼ الدكلية لمعمـك االجتماعية، كاستنباطن  كالمحتكيات استقراءن 
(118.) 
: المقابمة، كالمبلحظة، شأنيا شأفبيد أف ىناؾ مف يعتبرىا مجرد تقنية كأداة في عممية الكصؼ،   

تمارة، كالركائز، كاالختبارات التقكيمية، كلـ تصؿ بعد لتككف منيجية عامة في تحميؿ كاالس
المعطيات، كتجميع البيانات، كلكف ىناؾ مف الباحثيف مف يعتبر تحميؿ المضمكف أسمكبا في التحميؿ 

 .كالمعالجة كالتفسير كالتقكيـ كالتأكيؿ
 المضمــــون تحميـــل  ، أك التحميؿ الكيفيالمضمكف يقصد بتحميؿ:ودافوأىمفيــوم

(Recherches qualitatives -Qualitative research القياـ بدراسة مكضكعية ،)
ية ضمف فئات ميف، مع تصنيؼ الدالالت المكضكعكمية لممحتكيات أك المضا كأكيفية 

كىناؾ مف يعرؼ  ،رئيسة أك فرعية، أك ضمف مقكالت تصنيفية، كتجميعيا تحت فكرة معينة
صفة عامة تحميؿ سمكؾ األفراد كالشخصيات، كمكاقفيـ ب منيج يتيح: :المضمكف بأنو تحميؿ

كما يتيح دراسة مكقؼ كسمكؾ الييئات ، مف خبلؿ المكاد التي يكتبكنيا أك يقكلكنيا
مف خبلؿ  سياسي مثبلن حزب  شخص، أك تحميؿ تكجيات كمكاقؼمثؿ: كالمؤسسات، 

 (.119) افتتاحية الجريدة التابعة لو
دراسة إحصائية ككمية كرمزية لممعاني كالمضاميف  :اؾ مف يعرؼ تحميؿ المضمكف بأنوىنك  

ما بطريقة كمية رمزية، التي تتضمنيا المادة األساسية بمعنى أف تحميؿ  ،إما بطريقة كيفية، كا 
اإلعبلمية أك السياسية أك االجتماعية  :المضمكف ييدؼ إلى اختيار عيناتو مف المحتكيات الداللية

رئيسة، كتفريعيا إلى فئات أساسية  جماعاتبغية تصنيفيا إلى  ؛القانكنية أك األدبية أك التربكيةأك 
كمف ثـ، يأتي دكر المعالجة اإلحصائية عف طريؽ استخداـ القياس كالترميز الرياضي،  ،كثانكية
المقارنة، كتحكيميا إلى فئات كعينات قابمة لمتمخيص، ك  شكبلن كمضمكننا، المعطيات مضاميف كتحميؿ

كالتحميؿ، كالمعالجة، كاالستنتاج، كالتأكيؿ، مع استخبلص العبلقات االرتباطية بيف الخصائص 
 ، كلذلؾ، ثـ تقديـ التكصيات كاالقتراحات، ثـ استخبلص النتائج كتأكيمياالمعبر عنيا في أم مادة

كالتفسير، كالترميز،  أداة ناجعة كصالحة لممبلحظة غير المباشرة، كالكصؼ، كالتحميؿ، كالفيـ، ييف
 (.120) بغية فيميا، كتفسيرىا، كتأكيميا ؛كالتأكيؿ

                                                             
 .74، ص:(2) : منيجية البحث كتحميؿ المضمكف، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط(2008) أحمد أكزم(  (118

مزاكم: أساسيات في تقنيات كمناىج البحث، جامعة محمد األكؿ، كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، كجدة، لؤم عبد الفتاح كد.زيف العابديف ح  (119)
 .28-27ـ، مطبكع جامعي ، ص:1011-2010المغرب، السنة الجامعية

   كجدة، المغرب، األلككة، (: البحػػث التربػػػكم مناىجػػػػػو كتقنياتػػػػػػو، مطبعة الجسكر ش.ـ.ـ2013جميؿ حمداكم )( (120
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ــدافتحميـــلالمضمــون  مو مجمكعة مف فا، تحميؿ المضمكف تقنية أك منيجية أك أسمكبن  باعتبار: أىـ
 :(121) يأتما ي أىميا ،األىداؼ في مجاؿ التربية كالتعميـ، أك في مجاالت معرفية كاتصالية أخرل

 ميؿ المضمكف إلى استنطاؽ الكثائؽ كالنصكص المكتكبة كالمسمكعة كالمصكرة مف ييدؼ تح
 بغية استثمارىا في مجاالت معينة. ؛أجؿ معرفة مضامينيا، كتبياف دالالتيا الظاىرة كالمضمرة

  يسعى تحميؿ المضمكف إلى إبراز المكاقؼ كالميكؿ كالسمككيات كاآلراء، مف أجؿ تحميميا
ما لمتحكـ فييا.كفيما كت ،كمعالجتيا  أكيميا، إما لبلنطبلؽ منيا، كا 

  ييدؼ تحميؿ المضمكف إلى مقاربة الكثائؽ كالنصكص كالخطابات مقاربة مكضكعية، بتحديد
بغية قراءة المضاميف كالمحتكيات  ؛األساسية كالفرعية، كجرد الفئات كالمؤشرات جماعاتال

 قراءة عممية ممنيجة.
 المعجمية كالداللية في  جماعاتالك لمحتكيات كالمضاميف يسعى تحميؿ المضمكف إلى دراسة ا

 بغية تحصيؿ نتائج عممية صادقة كثابتة. ؛ضكء التحميميف: الكمي كالكيفي
 قصد معالجتيا كتحميميا كتقكيميا ب ؛فيـ اإلرساليات اإلعبلمية كالسياسية كاالجتماعية كالتربكية

 ف كمكاف معينيف.في زماك لمعرفة ما يدكر حكؿ مكضكع معيف،  ؛كتأكيميا
  ا، مف أجؿ ا كمضمرن قراءة الخطابات كالنصكص كاإلرساليات في مختمؼ المجاالت ظاىرن

صدىا القريبة كالبعيدة، كتبياف ااستخبلص دالالتيا المباشرة كغير المباشرة، كتحديد مق
 مؤشراتيا كظركفيا السياقية الخاصة كالعامة.

 ا، ا، كفيميا داخمين ا ككيفين صنيفيا، كمعالجتيا كمين بغية ت ؛تحميؿ المكاد اإلعبلمية كاالتصالية
 ا، كاستثمارىا في مجاالت معينة.ا، كتأكيميا سياقين كتفسيرىا خارجين 

  تحميؿ المضمكف ىك أسمكب عممي فعاؿ، أك تقنية كصفية ناجعة كمفيدة في التعامؿ مع
ا دقيقن  مينيا تحميبلن بغية تحميؿ مضا ؛اا كاستكشافن ا كتكثيقن الكثائؽ كالنصكص كالخطابات سبرن 

 ا مف الكممة إلى العبارة كالفكرة كالمتكالية.عمى جميع المستكيات، انطبلقن 
  معرفة اآلثار التي تتركيا الرسائؿ االتصالية كاإلعبلمية كالنصكص كالخطابات عمى المتمقي

اتيا، ، كتبياف خصائصيا كتغير ا كشكبلن بغية كصفيا مضمكنن  ؛أك المستمع أك المتقبؿ القارئأك 
 كفئاتيا كمؤشراتيا. جماعاتالكرصد مميزاتيا الكمية كالكيفية، كتحديد 

                                                             
  ( المرجع السابؽ، (121
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  معرفة أحكاؿ المجتمع مف خبلؿ المضاميف، مع إبراز النفسيات الفردية، كمعرفة سمككيات
بغية فيميا، كتفسيرىا، كتقكيميا، كاستثمارىا،  ؛كمكاقؼ كميكؿ كرغبات كاتجاىات المفحكصيف

ما لتقكيميا إيجابن كالعمؿ بيا، إما لمعا ما إلصبلحيا، كا   ا.ا كسمبن لجتيا، كا 
 :(:122مف اآلتي ) كحدات تحميؿ المحتكل تتككف وحداتتحميلالمحتوى   

 ا. أك رمزن  اكقد تككف مصطمحن  الكممة: كىي أصغػر كحدات التحميؿ، .1
 المكضكع: كىك الفكرة بجممة بسيطة. .2
 .ية أك تاريخيةسياس الشخصية: كتستخدـ بالقصص كالركايات كقد تككف .3
 أك قصة أك عمكد بصحيفة. افقد تككف كتابن  المفردة: أك الكحدة الطبيعية، .4
كالمساحة  خطاب الممؾ :مثؿ مقاييس المسافة كالزمف: الزمف الذم يستغرقو التحميؿ، .5

 مثبلن عمكد بصحيفة. مادة التحميؿ،
  اختيار فقرة ككحدة ، ك حميؿلمت اكممة معيارن الاختيار  :لتحميؿ المحتكل، كىي معػايػيركىناؾ

االلتزاـ بمعياريف ىما: ما يستمزمو ذلؾ مف ك ، ختيار شخصية لكحدة لمتحميؿ، كالمتحميؿ
 . أك الزمف المخصص ،مقدار المساحةك  ،أك الكممة ،أك السمكؾ ،تكرار الفكرة

 :كصفية ا كتقنية يرتكز تحميؿ المضمكف، باعتباره أداة كمنيجن مقومـــاتتحميـــلالمضـــمون
 :(123) ياآلت في ةتمثممزات اإلجرائية العمى مجمكعة مف المقكمات كالمرتك

 مثؿ: يعتمد تحميؿ المضمكف عمى دراسة المحتكيات الداللية لمخطابات الشفكية أك المكتكبة ،
المكضكعية، كتصنيفيا في فئات  جماعاتالجرد الممفكظات المراد دراستيا، مع تبياف 

  مقكالتية جامعة.
 أك الرمكز التي يتضمنيا النص أك  ،أك المعاني ،أك الجمؿ ،ز عمى تكرار الكمماتالتركي

 الرسالة االتصالية.
 .رصد الجكانب المكضكعية كالشكمية كالكظيفية 
 .يرتبط تحميؿ المضمكف بشكؿ مف األشكاؿ بالرسالة اإلعبلمية أك االتصالية 
 بلمية كالخطابية بيف التحميميف: يجمع تحميؿ المضمكف في دراستو لمرسائؿ االتصالية كاإلع

 .كالكميالكيفي 
  ثـ يحمؿ باطنو االتصاؿا في بعده ينكب تحميؿ المضمكف عمى استقراء المحتكل ظاىرن ،

 كية، مع رصد المقاصد المباشرة كغير المباشرة.نالكتشاؼ المعاني الثا ؛كمضمره
                                                             

 .111 ( ذوقان عبٌدات، مرجع سابق، ص(122

 .76 ، مرجع سابؽ، صجميؿ حمداكم( (123
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 ة كالعامة.ربط مضمكف الرسالة بآثارىا السياقية، كبكاتبيا، كبظركفيا الخاص 
 المعطيات ة التكاتر كالتنافر في ا ما يعمؿ في تحميؿ المعطيات عمى مراقبغالبن : تحميل

األمر الذم يدفع بالباحث إلى جدكلة ىذه الترددات في المادة المكضكعة قيد  المعمكمات؛
ا، فالمعطيات اإلحصائية عمى الدراسة كالتحميؿ، كتحميؿ المحتكل ىك كيفي ككمي في آف معن 

يؿ المثاؿ تعزز بأرقاـ، كبنسب ترصد مف خبلليا التغيرات ذات الصمة بالظاىرة مكضع سب
 جدكلة المعطيات خطكة أساسية مميدة لعممية التحميؿ. دالبحث، كتع

 كتابةتقريرالبحثعمىضوءاستخدامأداةتحميلالمحتوى.
  تية:كر اآليـ لدل الشركع بكتابة تقرير البحث مراعاة األمممف الك    

 .كصؼ المادة المدركسة عمى نحك معمؽ 
  كصؼ الكحدات التي تـ تفريعيا كتحديد خصائصيا، كاستخداـ أمثمة ممكنة، كتحديدات ذات

 معنى قد لحظت في المعطيات الدالة عمى أمكر ميمة خاصة بمضمكف مادة التحميؿ. 
 فسير في صكغ النتائج اعتماد الترميز البلـز لممحتكل بتفرعاتو، كاستخداـ عمميتي التحميؿ كالت

 العامة لتحميؿ مضمكف المادة. 
 ترتكز منيجية تحميؿ المضمكف عمى دراسة الخطاب في وآليتيا:تحميلالمضمونمنيجية

(، كمستكل البنية يا)المعارؼ كمضمكن ضكء مستكيات عدة: مستكل المضاميف كالمحتكيات
أك المضمكف )سياؽ المحتكل(، )التنظيـ البنيكم لممحتكل(، كمستكل ظركؼ إنتاج المحتكل 
كيعني ىذا أف تحميؿ المضمكف  ،كمستكل الكظيفة )تبياف الرسائؿ التي يتضمنيا المحتكل(

كمف ثـ  ،المتمفظ عبارة عف مقاربة مكضكعية، تدرس الكحدات الداللية كالمعجمية لمخطاب
تصنيفيا إلى  :اثانين معالجة األفكار الداللية الرئيسة. ك  :يتـ تحميؿ المضمكف بطريقتيف: أكالن 

، بتجميع األفكار الداللية كالمكضكعية داخؿ فئات تصنيفية القياـبمعنى  ،فئات كمقكالت
كبالتالي،  ،دالليةاألساسية التي تتحكـ في المحتكيات ال جماعاتالتحديد  ضاؼ إلى ىذاكي

مات مجمؿ األحكاـ كاألخبار كالتقكي جماعاتاليتـ إدراجيا ضمف فئات معينة. كتتضمف 
  (.124)كالمككنات االنفعالية أك الكجدانية 

التركيز عمى الكممات المتكررة في  مثؿ: ستخدـ في تحميؿ المضمكف مجمكعة مف اآلليات،كي   
بغية معرفة المكاقؼ كالتكجيات السياسية  ؛أك كزير التربية كالتعميـ ،رئيس الدكلةخطابات 

ية، مكضكع جماعةتحديد جممة عنكاف أك  بلؿأك رصد كحدة المكضكع مف خ ،كاإلصبلحات التربكية

                                                             
124) )Stefan Titscher (1980): Content analysis , an introduction  to  ts methodology . Beverly Hills . Sage . p:  18  
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أك دراسة كحدة الشخصية في دراسة  ،يؤخذ باالعتبار حرفية الجممة، بؿ معناىا كمضمكنيا كال
 ا أك مقاالن كالسير كالتراجـ، أك رصد كحدة المفردة، حيث تككف المفردة ىنا كتابن  ،النصكص القصصية

تحديد كحدة المساحة  أك ،تقرار المكاقؼ أك تغيرىادراسة اسبقصد  ؛أك قطعة إعبلنية أك غير ذلؾ
ج إذاعي تقسيـ نص مكتكب إلى كحدات مككنة مف عدد مف األسطر، أك تقسيـ برنام مثؿ: كالزماف،

لدراسة المدل الزمني المخصص في البرنامج المخصص لمدعكة إلى  ؛إلى كحدات زمنية متساكية
 .مثبلن  التمكثالمحافظة عمى البيئة، كمكافحة 

 ،الجمع بيف كحدة المكضكع مثؿ: كيمكف في تحميؿ المضمكف استخداـ أكثر مف كحدة كاحدة،  
 .(125) متحميؿل، كالسيما عند استشعار أىمية استخداـ أكثر مف كحدة كاحدة ككحدة المساحة مثبلن 

 :مراجلتحميلالمضمون 
 كىي: المنيجية في التعامؿ مع تحميؿ المضمكف، مراحؿمجمكعة مف ال ىناؾ
 ز فييا عمى اختيار العينة، سكاء أكانت شفكية أـ يركالت يتـ :قبلالتحميلما:المرحمةاألولى

جمع الكثائؽ كاإلرساليات كالنصكص كالكتابات كالخطابات حيث تمكتكبة أـ مصكرة، 
ضعيا ك أم ، قيا بشكؿ جيد، كذلؾ في عبلقة مع صاحبيا كعصرىايكثكتالمتنكعة كالمختمفة، 

لتبياف المشترؾ  ؛المحتكيات قراءة عميقة قراءة يتـ كبعد ذلؾ ،اص كالعاـفي سياقيا الخ
ميا إلى يقسفا، ا عامن ضع ممخصن ك معنكنة، ثـ ميا إلى فقرات كمتكاليات يقستكالمختمؼ، ك 

كالبد مف تحديد فرضية المكضكع، كتبياف أسئمتيا ، ات كتحققاتجماعفئات كمؤشرات ك 
شكالياتيا المتنكعة. كما يستمـز  المكضكع المعطى أك المدركس تسطير مجمكعة مف كا 

كبعد  ،األىداؼ كالغايات، مع تبياف أىمية البحث كقيمتو، كتعداد العناصر التي يمكف تناكليا
 ذلؾ، تأتي عمميات الجرد، كالتصنيؼ، كالمعالجة، كالفيـ، كالتأكيؿ، كاالستنتاج.

  الثانيةالمرحمة المادي: االستثمار المحتكيات في  مضمكف نيؼكتتمثؿ في تص :مرحمة
ت عاماجفئات كمقكالت داللية، كذلؾ في شكؿ جداكؿ كخانات معينة، تشمؿ الفئات كال

، كالمتمقي، كاليدؼ، كالنتيجة، المادة كالمؤشرات الداللية، مف خبلؿ تحديد المتكمـ، كمضمكف
كالمؤشرات الداللية بتجميع المحتكيات  القياـكيعني ىذا  ،كالطريقة الشكمية كالمغكية كاألسمكبية

 ، ثـ القياـجيا ضمف فئة معينةادر إ يتـ كبعد ذلؾ، ،مكضكعية متنكعة كمختمفة جماعة ضمف
لتصنيؼ المكاد المتجانسة كالمتكررة ضمف فئة معينة،  ؛بعممية القياس كاإلحصاء كالتكميـ

 ، كتعدادىا، كترميزىا. المكاد مضمكف مف ترقيـ ىنا كالبد، دكاليؾ كىكذا

                                                             
 .31-29ص:، مرجع سابق، ن العابدٌن حمزاويلؤي عبد الفتاح وزٌ(  (125
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سعى إلى معرفة تكرار مفيـك معيف ي التحميؿ الكمي: ، أفالتحميميف: الكمي كالكيفيرؽ بيف كالف
إف التحميؿ الكيفي يسعى إلى تحديد أىمية ظيكر أك اختفاء مضمكف آخر.  في حيف كقياسو،

بقصد تككيف  ؛كالباحث بحاجة إلى التحميؿ الكيفي خبلؿ القراءة التمييدية لممضمكف المراد معالجتو
 ؛يستغني عف التحميؿ الكمي لصياغة البيانات عمى شكؿ جداكؿ نو الأفي حيف  ،فركض كبمكرتياال

 (.126) لبلطبلع عمييا بسيكلة، كالكقكؼ عند النتائج العامة بشكؿ كاضح كمبسط
 الثالثة واالستنتاج:واألخيرة المرحمة والمعالجة الفيم كيعني ىذا أف تحميؿ  :مرحمة

ا، عف طريؽ ا ككمين اإلرساليات كالمحتكيات كالخبرات كيفين المضاميف يستكجب معالجة 
تكظيؼ الحساب اإلحصائي لمعرفة التكرارات كالترددات، ثـ استعماؿ مختمؼ البيانات 

لتحصيؿ  ؛اإلحصائية مف متكسطات، كجداكؿ، كدكائر، كنسب مئكية، كصكر، كأشكاؿ
ضكء آليات اإلحصاء الكصفي  أم البد مف دراسة البيانات في، النتائج الثابتة كاليقينية

قصد تحقيؽ نكع مف الصدؽ ب ؛تعالج المحتكيات بطريقة إحصائية كىكذا ،كاالستنتاجي
فيـ النتائج كتفسيرىا مف أجؿ التأكد مف ب القياـكبعد ذلؾ،  ،كالثبات كالمكضكعية العممية
 كمف ثـ رصد مختمؼ النتائج المتكصؿ إلييا في عبلقة ،صحة الفرضية أك بطبلنيا

 .مجمكعة مف االقتراحات كالتكصيات قديـبالفرضية الرئيسة، مع ت
، تيتـ منيجية تحميؿ المضمكف بجرد المؤشرات كالمحتكيات الداللية، في ضكء ما تقدـك    
ترتيبيا بشكؿ متدرج كمرمكز، مع فات، ثـ تصنيفيا في فئات كمقكالت عامة، جماعتجميعيا في ك 

ا يا أىمية كبرل في االستدالؿ كاالستقراء، كينتيي البحث دائمن مف فرضية مسبقة، ل االنطبلؽ فعبلن 
حصاءن في تحميؿ المضمكف، بمعالجة البيانات كالمضاميف قياسن  عمميات الفيـ كالتفسير  لتعقب ؛ا كا 

 . بغية استخراج النتائج كاالقتراحات ؛كالتأكيؿ
كىي: جمع البيانات ىناؾ خمس خطكات إجرائية لتحميؿ المضمكف، كىناؾ مف يشير إلى أف     

عداد ركائز اختبارية مف خبلؿ تحميؿ محتكل ما، كفؽ سؤاؿ االنطبلؽ أك ا كتكثيقن ا كتقكيمن تصنيفن  ا، كا 
كبعد ذلؾ، تقرأ تمؾ الكثائؽ كالمعطيات قراءة أكلية، مع اختيار الرمكز  ،سؤاؿ الفرضية التخميني

  .(127) النتائج كتأكيميا، ثـ اإلخبار بالنتائجالمناسبة كتحديدىا، كتتبع سيركرة ترميز الكثائؽ، فتحميؿ 
 :ال أحد يشؾ في أف تقنية تحميؿ المضمكف أداة عممية ككصفية ميمة إيجابياتــووسمبياتـــو

 ،اا كتفسيرن في استنطاؽ الكثائؽ كاستكشافيا، كقراءة محتكياتيا كمضامينيا معالجة كفيمن 
ىذه الكثائؽ كالنصكص كالخطابات بطريقة  تعامؿ معال تـ ا، السيما إذاكاستنتاجن  كتأكيبلن 

                                                             
 .88ص ، مرجع سابق،أحمد أوزي(  (126
    . 123ص  ،2 : منيجية البحث كتحميؿ المضمكف، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط(2008) أحمد أكزم (127)



 
 

139 
 

 2019 /محمد علي الحاجأحمد  .د أ. انبحىث اننىعية )انكيفية(  

عممية مكضكعية، كذلؾ باحتراـ خطكات البحث العممي في التعامؿ مع الكثائؽ، كقراءة 
كراعي في ذلؾ أسس التحميميف: الكمي كالكيفي بشكؿ  ،العينة المكتكبة كالمسمكعة كالمصكرة

بعاد الذاتية كاألىكاء اإليدي ثبات التحميؿ  معكلكجية، الئؽ، مع التشبث بالمكضكعية، كا 
 .(128) كصدقو، عمى مستكل البناء، كالمضمكف، كالتكافؽ، كالتنبؤ

سيبقى تحميؿ المضمكف أداة ناجعة في تحميؿ الكثائؽ كاإلرساليات كالخبرات، ميما كاف كلذلؾ    
نكعيا كمجاليا كطبيعتيا، مادامت تعتمد عمى استنطاؽ المعطيات كالبيانات في ضكء التحميميف: 

ف استقراءن ا كتركيبن كبالتالي تستيدم بالفرضية إف تشريحن  ،لكيفي كالكميا بمعنى أف ، اكاستنباطن  ا، كا 
اإلعبلمية، كالسياسية، كاالجتماعية،  ثائؽة ناجحة في دراسة الك يتحميؿ المضمكف أداة إجرائ

ا المكضكعية تعريفن  تحديد معطياتيا قصدب ؛كالنفسية، كاالقتصادية، كالثقافية، كالتربكية، كاألدبية...
  .اا كتكميمن ا كترميزن كتصنيفن 

ىك كعمى الرغـ مف فكائد كمزايا منيجية تحميؿ المضمكف، فإنيا تكاجو بعض السمبيات، أىميا:   
ا في ىذا مف الصعب أف يككف الباحث أك الدارس مكضكعين  ، إذتأرجحيا بيف الذاتية كالمكضكعية

مف منطمقات ذاتية في تحميؿ نكع مف المحتكيات، ميما حاكؿ  النكع مف التحميؿ؛ ألنو البد أف ينطمؽ
عدـ مصداقية بعض ، فضبلن عف ىذا الباحث التجرد مف أىكائو العاطفية كاالنفعالية كاإليديكلكجية

 .النتائج التي يصؿ إلييا الباحث الذم يستخدـ تحميؿ المضمكف
تحديد مدل  ىك أدكات جمع البيانات أداة مف ةالتي تقابؿ الباحث الذم يستخدـ أي بلتمف المشكك  

يشد عف ىذه  ثبات، كصدؽ أدكاتو، حتى يتـ االطمئناف إلى نتائج بحثو. كتحميؿ المضمكف ال
غير أف معيارم الصدؽ كالثبات ليسا مقصكريف عمى مرحمة مف مراحؿ تحميؿ المضمكف ، القاعدة

مما يقمؿ مف  ؛مة مف مراحمومرح ةدكف أخرل، إذ مف الممكف أف يتسرب الخطأ إلى البحث في أي
 (.129) صحة النتائج، كيؤدم إلى الطعف في صحتيا

 الخصائص المختمفة لمبحكث النكعيةكيمخص الجدكؿ اآلتي  
  الخصائص المختمفة لمبحكث النكعية  (4) جدكؿ       

 -الطريقة 
 طرؽ تحميؿ المعطيات طريقة جمع المعطيات مجاؿ التركيز الغاية التصميـ

 حالةدراسة ال
فيـ حالة فرد / مكقؼ 
/ مجمكعة صغرل 

 بصكرة معمقة

حالة كاحدة أك عدة 
 حاالت

مبلحظات كمقاببلت 
ككثائؽ كماد سمعية 

 كبصرية

تبكيب كتفسير المعطيات 
عطاء صكرة متكاممة  كا 

 عف الحالة
                                                             

 .144-142ص ص، ،سابقالمرجع ال (128)
 .141ص:( المرجع السابق،  (129
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فيـ السمكؾ بعبلقتو  االتنكغرافيا
 مع الثقافة

حقؿ محدد يتشارؾ 
فيو الناس خصائص 

 مشتركةثقافية 

مبلحظة مشاركة 
كمقاببلت مخططة 

كغير مخططة ككثائؽ 
 كمكاد مكتكبة

تكصيؼ ظاىرة محددة 
كتحديد البنى كالمعتقدات 
كتمثيؿ لمنمكذج الثقافي 

 المبحكث

 الفينكمينكلكجيا
فيـ الخبرات 

كالعبلقات مف كجية 
 نظر المشاركيف

ظكاىر إنسانية 
 محددة كمعاشة

مقاببلت غير مقررة 
ؿ مسبقا" التفاصي

كاعتماد عينة قصدية 
فرد عمى  50-25مف 

 األكثر

البحث عف كحدات ذات 
معنى تعكس خبرات الناس 
في المسائؿ المستيدفة 

 بالبحث

نظرية الدراسة 
مف خبلؿ 

 الكقع

استخراج النظرية مف 
 خبلؿ جمع المعطيات

التصرفات كالمكاقؼ 
 كالتفاعؿ اإلنساني

مقاببلت كمعطيات 
 مختمفة

عطيات كتحديد ترميز الم
التقاطعات كبناء اإلطار 

 النظرم

 تحميؿ المحتكل
تكصيؼ كاستخبلص 
خصائص محددة في 

 جسـ مكضكع ما

أم عنصر مادم أك 
سمكؾ نابع مف 
 التكاصؿ اإلنساني

تحديد كتمثيؿ المادة 
الخاضعة لمتحميؿ 
كترميز الكحدات 

 كخصائصيا

تصنيؼ خصائص 
ظيار نتائج  المضمكف كا 

ل كتعزيز تحميؿ المحتك 
ذلؾ بالمعطيات 

 اإلحصائية الضركرية
 .18المصدر: أحمد صكاف، مرجع سابؽ، ص 
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  تصاميمالبحثالنوعي:أواًل:
تصميـ منيجي دقيؽ لكافة الخطكات التي يشتمؿ عمييا ع كض: يعك نال تصاميـ البحثيقصد ب  

كتحديد نكع الدراسة  ،بمكرة المشكمة كصياغتيا صياغة دقيقة مف ىذا التصميـ ويتطمب، كما البحث
كمناىج البحث كاألدكات البلزمة لجمع البيانات، كالطريقة التي تعالج بيا البيانات مف حيث التحميؿ 

كاستبعاد جميع العكامؿ كالظركؼ غير المرغكب ، المناسب إلجراء البحث مع مراعاة الزمف ،كالتفسير
عف تكقعو لمتطمبات البحث المادية كآماده الزمنية، كلعؿ  فضبلن  ،فييا كالتي قد تؤثر في سير الدراسة

ذلؾ ما جعؿ البعض يعتبر التصميـ عممية اتخاذ لمقرارات قبؿ ظيكر المكقؼ الذم ستنفذ فيو ىذه 
   .القرارات

 (:130) كما يأتي رئيسيف، كىما بإيجاز يفيصنف إلىي عك نتصاميـ البحث الكتقسـ  

 البحثالنوعيالتفاعميInteractive):)
يعتمد الباحث في البحث النكعي التفاعمي عمى المبلحظة، كالمقاببلت، كتحميؿ الكثائؽ أك 

يككف الباحث في مكقع البحث  مجمكعة منيا لتكفير فيـ متعمؽ لمظاىرة مكضكع البحث، كفي العادة
 كالظكاىر مكضكع البحث. شخاصجؿ الفيـ التاـ لؤلألفترة طكيمة مف الكقت مف 

 كفيما يأتي كصؼ مكجز ألنماط البحث التفاعمي: 
 المشارك (participant observationمالحظة كىنا يقـك الباحث بالمبلحظة في مكقع (:

كما يظيرىا لك يبدييا  ،يز عمى تسجيؿ الحقائؽ كالمشاىدكيككف الترك ميداني لفترة طكيمة نسبيان 
المشارككف، كيحاكؿ الباحث اكتساب فيـ كاضح لممعنى مف خبلؿ مبلحظة االختبلفات المغكية 

ف أم إة، بمعنى نناإلرشادات غير المفظية كالتفاعبلت االجتماعية، كالمبلحظة غير مق إضافة إلى
كيتـ تسجيؿ مبلحظات  ،يحدث ث قد ال يقـك بتسجيؿ كؿ مالكف الباحك ، اف يككف ميمن أشيء يمكف 

 تكسيعيا إلى حاالت مشابية. أك استنتاجات يمكف ،كار ذات معنىأفتحميميا لبناء ك  ،ميدانية مفصمة
 ،يتـ إجراء المقاببلت مع األفراد لمحصكؿ عمى كجيات نظر المشاركيف لعالميـ(:المقابالتالمعمقة

  (،(Structureالبناء  يمة، كغالبية ىذه المقاالت ليست محددة أك محكمةككيفية فيميـ األحداث الم
 ،كتفسير األشياء البارزة بالنسبة ليـ لتكفير الفرصة لممشاركيف لكصؼ ؛مفتكحةك بصكرة أساسية، بؿ 

ير، كاستخداميا كيانات لتكضيح النتائج كالتكصؿ بكيتـ تحميؿ ما كرد في المقابمة مف مفردات كتعا
 تنتاجات.إلى االس

                                                             
 .123 ، صدار اليازكرم لمطباعة ،عماف األردف،(: مناىج البحث العممي طرائؽ البحث النكعي، 2009أبك زينة، كآخركف )فريد كامؿ ( (130
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الوثائقوالسجالت التحميل كيتـ  ،سمكب غير تفاعمي لمحصكؿ عمى المعمكماتأتحميؿ الكثائؽ :
لتحديد  ؛التقارير، كالممفاتك المذكرات، ك األكراؽ الرسمية، ك الرسائؿ، ك اليكميات،  :تحميؿ الكثائؽ مثؿ

 :مثؿ شياءاالكجيات النظر المختمفة حكؿ مكضكع أك مشكمة ما. كتتضمف الكثائؽ الشخصية 
كؿ آخرل، إضافة إلى مقايس التأالرمكز الدينية، كرمكز ك الجكائز، ك الممصقات، ك المكحات التذكارية، 

تمؼ الرمكز أك الماديات كالبناء أك الكتب، كتستخدـ الكثائؽ الرسمية كالشخصية لتقديـ  :مثؿ
 المبلحظة. كأتفسيرات يمكف تدعيميا بالبيانات مف المقابمة 

 وعيالتحميمي)غيرالتفاعمي(البحثالن: 
اىيـ، كاألحداث التاريخية، كالقانكنية، كتمؾ المتعمقة بالسياسة فيدرس البحث النكعي التحميمي الم   

العامة، مف خبلؿ تحميؿ الكثائؽ، باإلضافة إلى التاريخ الشفكم لبعض المكاد الخاـ يقـك الباحث 
كفير فيـ األحداث التي مف المحتمؿ اف تككف أك ال بتحديد المكقع أك المكضكع، كتجميع البيانات لت

تككف قابمة لممبلحظة المباشرة، كفي العادة تككف ىذه األحداث في الماضي، كىكذا تككف الكثائؽ 
شخص، أك حركة أك حدث خاص،  :قد كقعت البيانات. كىدؼ ىذا البحث ىك فيـ اا أساسين مصدرن 

  ي الشامؿ.أك تنظيـ، مف خبلؿ الكصؼ كالتحميؿ التفصيم
بتفسير ىذه  ،كغالبان ما يتـ ذلؾ مف خبلؿ االعتماد عمى الكثائؽ كالسجبلت كغيرىا، كيقـك الباحث  

الحقائؽ بغرض تكفير تفسيرات كتكضيح المعاني التي يمكف اف تككف كراء الممارسات كالقضايا 
، التحميؿ التاريخي،  المعاصرة كتتضمف األمثمة عمى البحث النكعي غير التفاعمي، تحميؿ المفيـك

التحميؿ القانكني، كيقصد بتحميؿ المفيـك دراسة المفاىيـ التربكية( مثؿ التربية المفتكحة التصنيؼ 
، أما التحميؿ التاريخي  عمى اساس القدرات، بغرض كصفا المعنى كاالستخداـ المبلئـ المفيـك

ه الكثائؽ، كيدرس ىذا التحميؿ فيتضمف الجمع المنظـ لمكثائؽ التي تصؼ األحداث الماضية كتقد ىذ
ما يربط الماضي باألحداث المعاصرة، كيركز البحث القانكني عمى قرارات  ااألسباب كالنزعات، كغالبن 

مختارة مف المحاكـ كالقانكف لتكفير فيـ أفضؿ لمقانكف كالقضايا القانكنية، كيمكف اف يشمؿ ىذا 
ة . في المحاكـ، أك تحميؿ سمسمة مف القضايا مراجعة التفسيرات قضائية كما تتضح مف قضايا محدد
  .(131) التحديد المبادئ القانكنية المتعمقة بقانكف التربية مثبلن 

 
:الكيفي البحث تصميم خصائص ثانًيا:
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، مقارنة بالبحكث الكميةبجممة مف الخصائص كالسمات التي تميزه،  ينكعال البحث تصميـ يتسـ  
 :(132كالمتمثمة في اآلتي )

 ،مفتكحة تككف الكيفي عممية لبحث فإف كمحددة، مقننة الكمي البحث عممية كانت إذا :فتاحاالن
 البحث فتعتبر يةنكعال البحكث أما الباحث، بعقؿ البحث فييا خطكات كتتحكـ مغمقة، الكمية المناىج
 عمى االنفتاح مبدأ يتضمفك  ،كالتطكير لمتعديؿ كالمبحكث أماـ الباحث امفتكحن  اكأفقن  ،مجاالن 

 :أىميا النتائج، مف مجمكعة كالمنيجي الصعيديف النظرم
 الكيفي االجتماعي لمبحث االستكشافية الكظيفة عمى التأكيد. 
 امسبقن  الفرض تككيف عف التخمي. 
 اغالبن  الكمي البحث ييممو ما كىذا ،االستطبلعي الميداني البحث عمى الكيفي البحث يركز. 
  أساس عمى البحث عممية أثناء في تتطكر أنيا ذلؾ ؛ديناميال ياطابعلمبحكث النكعية 

  الجديد. البيانات
  عممية في عمييا تـ الحصكؿ التي البيانات عمى بناءأمكانية تعديؿ الفركض كتكسيعيا 

 .الميداني البحث
 كالمبحكث الباحث بيف عمى المسافة تؤكد الكمي البحث مناىج كانت إذا :متفاعالً بوصفو البحث

 تككف أف ينبغي البحث عممية أف عمى تؤكد بخبلؼ ذلؾ يةنكعال البحكث فإف ث،البح عممية في
 .معينة ثقافة إلى ينتمكف الذيف الباحث، كاألفراد بيف تفاعمية عممية
 الباحث بيف كاتصاؿ عممية تفاعؿ النكعي البحث :والموضوع البحث بين الديناميكي الطابع

 البحث تميز ما ىي الدينامية ىذهك  مكضكع دينامية،كال البحث بيف العبلقة أف ىعنبم كالمبحكث،
  .البحث كمكضكع

 ىذهك  محدد، اجتماعي إلزاـ ليا التي كالفعؿ، التفسير بنماذج األكؿ بالمقاـ النكعي البحث كييتـ
نما متغيرة، كغير مكجكدة أنيا عمى تصكرىا يمكف ال كالتفسير الجماعية لمفعؿ النماذج يعاد  كا 
 المجتمع كتأكيبلت أعضاء أفعاؿ خبلؿ مف الكيفي االجتماع عمـ لفرضيات اكفقن  كتتغير إنتاجيا
 .الفاعميف
 تأمؿ أك بالمكضكع، النقدم بالتفكير النكعي البحث يتميز :والتحميل لمموضوع النقدي التأمل

 التي كالعمميات الظكاىر في التحميؿ مكضكعكذلؾ بالتأمؿ إلى ، البحث كعممية البحث مكضكع
                                                             

132) )PATTON, M. Q. 2015.Variety of qualitative inquiry frameworks: paradigmatic, philosophical and theoretical 
orientations In: Qualitative research & evaluation methods. 4th ed. ed. Thousand Oaks, Calif.; London: Sage. 
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 لمنمكذج ض األساسيةك لفر ، كما أف االمكضكع لمجاؿ النظرم التصكر ، كتقديـراستياينبغي د
 أفعاؿك  الرمكز،: المغكية البشرم منتجات السمكؾ لمعاني النقدم التأمؿ افتراض في تكمف التفسيرم
 . كاألفعاؿ كاإلشارات، غير المغكية، أك المغكية التأكيبلتك  المغة،

 لعممية المختمفة بياف الخطكات االجتماعي النكعي الباحث مف نتكقع أف التفسير مبدأ يعني :التفسير
 عمييا الحصكؿ تـ التي البيانات تفسير بمكجبيا التي ينبغي القكاعد ديحدكت اإلمكاف، بقدر البحث
كالترميز،  لمتكميـ فريسة يقع كأال أفضؿ، بشكؿ بياناتو تفسير الكيفي عمى الباحث كيتعيف ،اميدانين 
 فإنو اإلمبريقي حتى الكاقع كميداني، كعقمي فكرم الكيفي فالبحث ،الكمي البحث في لحاؿا ىك كما

 .التقني اآللي الطابع عميو يغمب الذم ينكعالالبحث  منيج بخبلؼ كمعرفية، فكرية كإشكالية يبحث
 الكمي البحث في، فالبحث عممية في كبمساىمة المبحكثيف الركائية بالمركنة، المقابمة تتسـ :المرونة
 الباحث عمى يتعيف في حيف، كالمركنة لبلنفتاح كجكد ال لذلؾك  ،اكمحددن  امعركفن  البحث ميداف يككف
 االجتماعية الحياة مف كالتفسيرات البيانات عمى لمحصكؿ البحث، عممية كجوكي يطكر أف الكيفي

 .فييا امتجذرن  يبقى فالبحث اإلمبريقية،
 :نوعيالبحثالتصميماستراتيجياتثالًثا:

 (:133ىناؾ عدة استراتيجيات لمبحث النكعي، أىميا )  
النوعي البحث صالحية لضمان يجب تخصيصيا يجب التأكد مف المساحة التي  :استراتيجيات
ا لمتفكير في ا مفيدن مثؿ ىذه األنماط تكفر إطارن ؛ ألف لكصؼ أنظمة الصبلحية كالمكثكقية المختمفة

 ، كأىـالممكنة التي يمكف بيا معالجة تيديدات محددةكالسبؿ  ،طبيعة التيديدات لمصبلحية
أك التحكـ فييا كتككيف  ،ا في القضاء عمى تيديدات الصبلحيةاألكثر استخدامن االستراتيجيات 

 ما يأتي:   المعتمدية
أىـ استراتيجية لضماف مكثكقية المشركع ىك خمؽ صكرة لمجميكر عف :بناءصورةلنزاىةالباحث

كفي النياية سكؼ يقرر القراء ما إذا كاف لدييـ الثقة في  ،كلو معايير أخبلقية ،والباحث كعالـ نزي
بحث المرء ليس مف خبلؿ تقييـ مختمؼ حجج الصبلحية، كلكف مف خبلؿ تككيف رأم حكؿ نزاىة 

كتتككف ىذه الصكرة عف النزاىة مف عدة مككنات صغيرة، كلكف ىناؾ بعص  ،االباحث عمكمن 
 .دة المخصصة إلظيار المعايير العالية لمباحث )شريطة كجكدىا بالطبع(االستراتيجيات المفي
ككصؼ يعكس الخطكات المتخذة لتحقيؽ النتائج،  ،مف خبلؿ تقديـ شرح مفصؿ ،ترؾ سجؿ مراجعة

بما في ذلؾ التحركات المتكررة في جمع البيانات كتحميميا، ككضع أطر الترميز كظيكر المكاضيع 
                                                             

 Academworld.org، المكقع: معايير الجكدة في البحث النكعي(: 2017) فرج محمد صكاف( (133
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تكليد ثقة القارئ في طبيعة العممية البحثية القائمة عمى أسس  مف لباحثيفايمكف كىك ما الرئيسة، 
 (:134) يأتما يكىذه النقطة مخص تك  ،كاضحة كجيدة

  يجب أف تككف االجراءات ىي أحد مجاالت المساءلة الرئيسة، كعندما تككف الخيارات أكثر
ف في البحث تقييـ مدل ا، فيجب أف تككف اإلجراءات أكثر شفافية، بحيث يمكف لممدققيانفتاحن 

 . مبلءمة خيارات الباحث
 تقديـ النتائج في تفاصيؿ سياقية ثرية يساعد القارئ ب كذلؾ ،كضع السياقات كالكصؼ الكثيؼ

 كبالتالي االنضماـ إليو. ،عمى ابداء مشاركتو مع المشركع
 ة مف مراحؿ ا لمدكر الياـ الذم يمعبو الباحث في كؿ مرحمنظرن  ،تحديد التحيز المحتمؿ لمباحث

مسألة ميمة في التحقيؽ العممي، كما أنو  دتحديد انحياز الباحث يع فإفالدراسة النكعية، 
 .ا عند الجميكرا يمقى صدل جيدن ا كصادقن ا منفتحن يخمؽ سردن 

 رؼ القراء أنو ال عي ،دراسة القيـ المتطرفة كالحاالت القصكل أك السمبية كالتفسيرات البديمة
لية، كلذلؾ فإف اإلشارة الكاضحة إلى جكانب الدراسة التي تتعارض مع تكجد دراسة بحثية مثا

 ،كلكنيا تضيؼ إلى مصداقية الباحث ،نقطة ضعؼ داالستنتاج النيائي كمناقشتيا ال تع
ا عمى بناء كبالمثؿ، فإف إعطاء التفسيرات البديمة فرصة عادلة قبؿ أف نرفضيا سيساعد أيضن 

 . نتائجالالثقة في 
 ،االستراتيجيات السابقة لـ تضؼ بالفعؿ إلى صبلحية البيانات:صالحيةوالموثوقيةالتحققمنال

تختمؼ ك  ،كلكنيا تساعد فقط عمى إقناع الجميكر بأف الدراسة كانت صالحة )شريطة أف تككف كذلؾ(
لمتأكد  ؛نيا تتضمف الخطكات التي يتخذىا الباحث خبلؿ المشركعإمف حيث التالية االستراتيجيات 

حيتو، كمف المناسب أف تبدأ باألسمكب المعركؼ لتضميف مختمؼ فحكصات الصبلحية في مف صبل
 :(135، كىي )الدراسة

بسبب التركيز في البحث النكعي عمى الكشؼ  ؛)أك التحقؽ مف المشاركيف( ردكد فعؿ المشاركيف
التعميؽ عف معنى المشاركيف، فإف أحد االستراتيجيات الكاضحة ىي إشراؾ المشاركيف أنفسيـ في 

أك  ،عمى استنتاجات الدراسة. كيمكنيـ عمى سبيؿ المثاؿ، قراءة مسكدة أكلية لمتقرير البحثي
االستماع إلى عرض لبعض النتائج أك المكاضيع المؤقتة، كيمكنيـ بعد ذلؾ التعبير عف آرائيـ فيما 

ذا كاف ىناؾ اتفاقن ك  ".مقابمة التحقؽ"يسمى  تعزيز صبلحية الدراسة بيف الباحث كالمشاركيف، فسيتـ  اا 

                                                             
134)  )Bogdam, R. and Biklen, S. (1998). Qualitative research for Education. Allyn and Bacon 
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خبلفات. كمف حيث الصبلحية الكصفية، فإف ىذه  ةمسألة كيفية تفسير أي تثكركمع ذلؾ،  ،بالفعؿ
كلكف  ،لمستجيب لتعزيز القابمية لمتعميـيمكف التحقؽ مف صبلحية اك مفيدة ببل شؾ،  دالفحكصات تع

عمى الرغـ إذ سيرية لمنتائج؟ مف الذم سنستمع إليو عندما تككف ىناؾ مخاكؼ بشأف الصبلحية التف
يكجد سبب لبلفتراض أنيـ يستطيعكف تفسير  فإنو ال ،فك المطمعمف أنو مف أف المشاركيف ىـ 

ا ما يككف لدل المطمعيف في النقاشات تجاربيـ أك ظركفيـ بشكؿ صحيح. فعمى سبيؿ المثاؿ غالبن 
قة لمتعامؿ مع مثؿ ىذه كبالتالي فإف أفضؿ طري ،العائمية آراء متضاربة حكؿ نفس الظاىرة

الفحكصات لمصبلحية ىك اعتبارىا عمى أنيا بيانات اضافية يمكف أف تسيـ في حجة الصبلحية 
 الشاممة بعد التفسير الصحيح.

ا ما تشمؿ الدراسات النكعية عمميات التحقؽ مف المكثكقية غالبن  :(Peer checking) فحص األقراف
ا عمى مطالبة أحد الزمبلء بأداء بعض جكانب دكر ممية دائمن تنطكم ىذه الع ،التي يقـك بيا األقراف

كلكف يمكف أف  ،الباحث، كىي تتمثؿ عادة في قياميـ بتطكير أك اختبار بعض أنظمة الترميز
تنفيذ ميمة المبلحظة، كمف ثـ مقارنة التكافؽ بيف  :ا عمى تنفيذ أنشطة أخرل مثؿتنطكم أيضن 

شارة مفيدة إبسيط يمكف أف يككف بمثابة التكافؽ ال ألف ؛افيدة جدن ىذا استراتيجية مك  ،مجمكعتي النتائج
ا ما يككف مف الصعب العثكر عمى شخص يككف مؤىؿ كمستعد لمسار الدراسة األبعد، كلكف غالبن 

 (.136) ا طكيبلن في نفس الكقت لبلنخراط في ىذا النشاط الذم يستغرؽ كقتن 
البحوث تصميم عمى القائمة االستراتيجيات لبلستراتيجيات المتعمقة بتصميـ البحث في يمكف :

 ،مف المشركع اعضكين  األنيا جزءن  ؛ا حكؿ صبلحية البحثالدراسة أف تكفر الدليؿ األكثر إقناعن 
بؿ مجرد  ،كبطريقة ما، فإف ىذه الممارسات ليست بالضركرة إجراءات استراتيجية ،كليست إضافات

 ، كمف ذلؾ:أمثمة عمى ممارسات بحثية جيدة
 والبياناتائالطرتثميث عمى استخداـ أساليب أك مصادر أك  "التثميث"ينطكم مفيـك  :ق

ؽ ائا مف أكثر الطر ا كاحدن . اعتبر التثميث تقميدين ، حيثكجيات نظر متعددة في مشركع بحثي
إلى  الباحث ألنو إذا تكصؿ ؛فعالية لمحد مف فرصة التحيز المنيجي في الدراسات النكعية

أك عينة  ،ؽ مختمفة لجمع كتحميؿ البياناتائرة ما باستخداـ طر نفس النتيجة حكؿ ظاى
مشاركيف مختمفة، فإف التقارب يقدـ أدلة صبلحية قكية. كمع ذلؾ، فإنو يترؾ نفس السؤاؿ 

كيؼ يمكف تفسير أم ك  ،ا كالذم ييطرح بالفعؿ فيما يتعمؽ بردكد الفعؿ المشاركيفمفتكحن 
 خبلؼ ناشئ بيف النتائج المقابمة؟

                                                             
(136) )Lazaraton, A. 2003. Evaluative criteria for qualitative research in applied linguistics: Whose criteria and whose 

research?The Modern Language Journal, 87(1): 1-12  
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 المستمرةالمشا والمالحظة المطولة تقكد تصاميـ البحكث التي تشدد عمى مقدار  :ركة
فمعظـ الناس  ،االنخراط في المجتمع أك الظاىرة المستيدفة إلى قدر أكبر مف الصبلحية

ا في دراسة مجتمع ما بأنو عامن  (15) شخص اثنكجرافي أمضى كفصفيعمى سبيؿ المثاؿ 
يككف كذلؾ بالضركرة )عمى سبيؿ المثاؿ، إذا كاف صالح بطبيعتو، رغـ أف ىذا قد ال 

 المبلحظ قد أصبح مف السكاف األصمييف(.
 البحوثالطولية مدراسات الطكلية القدرة عمى زيادة صبلحية االستدالالت التي ل :تصميم

ا ألنو يمكنيا أف تكشؼ عف مسارات تطكيرية مختمفة، كيمكنيا أيضن  ؛يمكف استخبلصيا منيا
 .مختمفة مف التفاعبلت مع مركر الكقت أف تكثؽ أنكاع

لصفاتاألساسيةلمبحثالنوعيالجيد:رابًعا:ا
 ، أبرزىا:األساسية لمبحث النكعي الجيدتككنت العديد مف الصفات 
 ؿ البحثي.اؤ ستيجب أف تككف أساليب جمع كتحميؿ البيانات مناسبة كمدفكعة بال 
 ة.ييجب أف تطبؽ ىذه األساليب بكفا 
 مى الدراسات في سياؽ المعرفة الحالية، كيجب أف تككف الجكانب الذاتية يجب الحكـ ع

 لمباحث كاضحة.
  ،يجب أف يؤسس لمضماف الكمي ألم ادعاءات، بحيث تشمؿ النظر في األدلة الداحضة

 كتبرير المكقؼ النظرم.
  قيات تتعمؽ األكلى بأخبل ،عمى إثبات القيمة الداخمية كالخارجية ايجب أف يككف الباحث قادرن

إلى إمكانية الكصكؿ إلى  باإلضافةكاألخيرة بأىمية البحث في الممارسة التربكية،  ،البحث
 . الجيات الفاعمة في البيئة ذات الصمة كالباحثيف اآلخريف

تصميمالبحثالنوعي:عمىحكمالمعاييرخامًسا:
 النكعي، ـ البحثيمكف االستفادة مف المعايير المذككرة أدناه لمحكـ عمى مستكل جكدة تصمي 

 :(137) تيةآلكالمتمثمة في األسئمة ا
 ىؿ الحالة أك الظاىرة التي سيتـ دراستيا كاضحة كمحددة؟ 
 ىؿ الغرض مف البحث كاألسئمة كالتصميـ قد تـ تكضيحيا؟ 
 ما استراتيجية المعاينة المستخدمة في الكصكؿ إلى ذكم المعمكمات الغنية؟ 

                                                             
  ،  100، 98، ص، ص رمص ة،ر القاى الكتب، عالـ يان،نك ر إلكت اتيانبيا ةكمعالج ةالكيفي ثك البح تصميـ(: 2012د زيتكف )الحمي دعب كماؿ(  (137
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العدد مناسب لمحصكؿ عمى المعمكمات الضركرية  ىؿ حدد حجـ العينة المناسب؟ كىؿ ىذا 
 لمبحث؟

يجيات ىؿ قدـ التصميـ بتفصيؿ كاؼ يسمح لتحقيؽ كتعزيز صدؽ البحث؟ كما االسترات 
 ؟التي ستستخدـ لتعزيز الصدؽ

ما استراتيجيات جمع البيانات المستخدمة كالتي تعزز المكضكعية كاالتفاؽ عمى كصؼ  
 يف المشاركيف كالباحث؟الظاىرة أك األحداث كالمعاني ب

 ؟بحثلم (emergent) ىؿ يكضح التصميـ المستخدـ الطبيعة الطارئة 
 ما االستراتيجيات التي سيستخدميا الباحث لضبط الذاتية كالبعد عف التحيز؟ 
ما مككنات التصميـ التي ستستخدـ لتكسيع النتائج كتشجيع األخذ كاإلفادة مف نتائج  

 البحث؟
 ؟البحثخبلقية التي ستؤخذ باالعتبار عند إجراء ىؿ كضحت االعتبارات األ 
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تمييد:
، النكعي ( مف الخطكات كالمراحؿ الميمة لمباحث (Sampleيعد اختيار الباحث لمعينة  

تمد أساسنا عمى الظاىرة ية تععنك ث الك البحدقيقة؛ ككف  ميا لدراسة ظاىرة ما دراسة عمميةخداكاست
  في كاقعيا الطبيعي.

كثر أفيـ كشرح الكيفية كالمعاني كالتطبيقات عمى  ة النكعيةث العمميك ساليب النكعية لمبحألتركز اك   
 ةالنكعي في البحكثستخدـ ت ، حيثثر كالقيمةألكقياس ا ،سباب عمى معرفةألا ىا عمىمف تركيز 

 .رقامياأحصائية ك إلعف التفسيرات ا االبتعادك  ،ة عمميةكالصكر بطريقة سردياالشكاؿ كالكممات 
التي يتـ استخداميا في تحميؿ البيانات المكضكعية،  األساليبيعد تحميؿ المكضكعات مف أىـ ك   

بعد ذلؾ يقـك بتفسيرىا كتحميميا ك كمف ثـ يقسميا إلى فئات محددة،  ،فيقـك الباحث بتنظيـ البيانات
البحثي، كفي التحميؿ المكضكعي يقـك الباحث بالتركيز عمى القكائـ حتى يجد اإلجابة عف سؤالو 

 .المشتركة بيف الناس
أواًل:مفيومالعينةوأىميتيا: 
تعرؼ العينة بأنيا: اختيار جزء مف الكؿ، كىذا الجزء يتككف تشكيمينا لمكؿ، كالعينة ىي عممية   

معظـ تساؤالت البحث كفركضو، أك  تأتي لتسيؿ البحث العممي، كتعطي نتائج دقيقة تجيب عمى
ىي عبارة عف عدد محدكد مف المفردات التي سكؼ يتعامؿ معيا الباحث منيجينا، كيشترط فييا أف 

 (.138تككف ممثمة لمجتمع البحث في الخصائص كالسمات )
أم أف العينة ىي جزء مف المعيف، أك نسبة معينة مف أفراد المجتمع األصمي، تمثؿ المجتمع كمو  

ا أك مجمكعة أشخاص، أك مؤسسة، أك أحياء أك شكارع تمث يبلن دقيقنا، ككحدات العينة قد تككف شخصن
أك مدف أك غير ذلؾ، كمف الضركرم أف تككف العينة ممثمة لممجتمع األصمي، كذات حجـ كافي، 

 (.139شريطة أف يتجنب الباحث المصادر الممكنة لمخطأ في اختيارىا كالتحيز في ذلؾ )
إلى أف دراسة مجتمع البحث األصمي كمو يتطمب كقتنا طكيبلن، كجيدنا شاقنا، كتكاليؼ كيرجع ذلؾ  

ضافة إلى ذلؾ )  (: 140مادية مرتفعة، كا 
 .قد يككف المجتمع كبير جدنا؛ مما يصعب دراسة الظاىرة عمى جميع أفراد ىذا المجتمع 
 .صعكبة الكصكؿ إلى كافة عناصر المجتمع 

                                                             
 . www.tawfik.ahlamontada.comقياس المنيجية(، مكقع ( منتدل تكفيؽ، بحث حكؿ العينة )م(138
 .15 صتعريؼ العينات كأنكاعيا كأىميتيا في البحث العممي، أفاؽ عممية كتربكية،  (:2011) ( أمجد قاسـ(139
 .6( المرجع السابؽ، ص (140

http://www.tawfik.ahlamontada.com/
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 اذ قرار سريع بخصكص ظاىرة معينة؛ مما يتعذر معو دراسة تحتاج الباحث أحياننا إلى اتخ
 كافة عناصر المجتمع.

  مف اآلتي: أىميتياكتستمد العينة  
يقـك بيذه العممية يكمينا خاصة أثناء  شخصالمعاينة في حياة االنساف نشاط عادم فكؿ  

لشخص عمى لبسة ... كغيرىما، حيث ال يقدـ الحاجاتو المختمفة مف األطعمة كاألاقتنائو 
أك في كاجيات المحبلت ...  ،عممية الشراء إال بعد معاينة جزء منيا فكؽ طاكالت الباعة

عدة رصد  كلذلؾ يتـكتكافقيا مع رغبتو الشرائية،  ،إلخ؛ حتى يتأكد مف سبلمتيا االستعمالية
  .مياـ لتقنية العينة

 تعد العينة أحد الدعائـ األساسية لمبحث. 
ي البحث لو دكاعي عممية بحتة؛ ألف دراسة جميع مفردات المجتمع اعتماد طريقة العينة ف 

في حاالت معينة يؤدم بالباحث إلى الكقكع في الخطأ؛ نتيجة تعقد العمميات عمى ىذا 
 المستكل كضخامة المجيكدات البلزمة لذلؾ.

يعد اعتماد أسمكب العينة في إنجاز بعض البحكث أمرنا البد منو مف أجؿ ضماف الدقة  
 مكبة لنتائج البحث.المط

 في اختيار مفردات مجتمع البحث ذات التمثيؿ الكبير لو. اتكظؼ أساسن  
بناء نماذج مصغرة مف المجتمع الكمي؛ بغية الكصكؿ إلى نتائج قابمة لمتعميـ عمى المجتمع  

 المستخرجة منو.
رد تسمح بالحصكؿ في حاالت كثيرة عمى المعمكمات المطمكبة مع اقتصاد مممكس في المكا 

 البشرية كاالقتصادية كفي الكقت.
 ،عدـ االبتعاد عف الكاقع المراد معرفتو لذلؾ يمجأ عادة في العمـك االجتماعية ليذه التقنية 

إلى المسح الشامؿ لما أمكف  كءجملا تـ كىكذا يمكف الحصكؿ عمى معمكمات دكرية، فمك
قيمتيا االجتماعية  مما يفقدىا ؛الحصكؿ عمى نفس المعمكمات إال بعد سنتيف أك ثبلث

 كاالقتصادية كالسياسية.
 في االتي: مزايااستخدامالعينةكتتمثؿ أبرز  

 االقتصاد في التكاليؼ كالكقت كالجيد البشرم.
 .التكصؿ إلى نتائج بأسرع كقت 
 األصمي الدراسة مجتمع أك األصمي المجتمع تمثؿ. 
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 مف الباحث تمكف ال قد اليةم كتكاليؼ كجيدنا كقتنا الظاىرة مفردات جميع دراسة يتطمب 
 .بحثو إجراءات

 مضبكطة شركط كفؽ تمت إذا الباحث أىداؼ العينة تحقؽ. 
 مف يحد العينة كاستخداـ كالدقة، الرقابة ضبط إمكانية يضعؼ كالجيد البيانات حجـ زيادة إف 

 .ذلؾ
 مع المجت أفراد جميع عمى النتائج تعميـ يمكف فإنو متجانس، المدركس المجتمع كاف إذا

(141 .) 
 : ةوأحجامياوعينثالوالعيناتفيالبحثانًيا: 

يككف اليدؼ مف اختيار  حيف يفف ،يختمؼ مفيـك العينة في البحث النكعي عنو في البحث الكمي  
في  ا عمى العينةىك تعميـ النتائج التي خمص إلييا الباحث، اعتمادن  البحكث الكمية العينات في

الخركج بنظرية اليدؼ مف البحث النكعي ىك  يككفمنو العينة، المجتمع األصمي الذم اختيرت 
 بشكؿ متعمؽ. البحثتطكير نظرية، أك فيـ الظاىرة مكضكع جديدة، أك 

: عينػػات غنيػة بالمعمكمػات مػػف ، كىػيية أك قصػديةضػػفػي البحػث النػػكعي ىػي عينػات غر  العينػاتك   
بة في التعميـ، كيتطمب إجراء المعاينة المتعمقة لممكقؼ أك الظاىرة دكف الحاجة أك الرغ ثك البحجؿ أ

كبعػدىا يقػـك  ،كعية قبؿ اختيار العينةنعمى معمكمات عف التبايف بيف الكحدات ال المقصكدة الحصكؿ
الباحث بالبحػث عػف المصػادر الغنيػة بالمعرفػة، كالجماعػات، كاألمػاكف أك األحػداث التػي تتكاجػد فييػا 

 يكبػػاألخص مػػف األفػػراد الػػذيف لػػدييـ رغبػػة فػػ ،اسػػتيامصػػادر ىػػذه المعمكمػػات كالبيانػػات مػػف أجػػؿ در 
، بحػػثتحقيػػؽ نتػػائج أفضػػؿ لم يكاإلدالء بمعمكمػػات ميمػػة كصػػادقة يمكػػف االسػػتفادة منيػػا فػػ االشػػتراؾ
 ف الباحث ال يسعى إلى تعميـ نتائج بحثو عمى العينات األخرل.كأ السيما

 (40:1ف )بي ي البحكث النكعيةف حجـ العينة يتراكح إذ، حجـ العينة صغيركغالبنا ما يككف   
ا  .شخصن

 المقصكدة.  العينات مىعالنكعية  عينات البحكثعتمد تك   
 عمى الكمي الباحث يركز الذم الكقت في(: (Purposeful Sampling المقصودةالعينات
؛ ككف الباحث (العمدية أك القصدية) المقصكدة العينات إلى النكعي الباحث يعمد العشكائية، العينات
 يحتاج أك يرغب ال كىك جية، مف يدرسيا، التي الظاىرة أك لمحالة كمتعمؽ كاسع فيـ إلى يحتاج
 العينة إلى يمجأ فإنو كلذلؾ ثانية، جية مف المشابية األخرل الحاالت عمى نتائجو تعميـ إلى

                                                             
)

141
 . www.DentArab.comب الدراسات العلٌا فً كلٌة طب االسنان، جامعة دمشق، موقع البحث العلمً، العٌنة، إعداد طال( 

 

http://www.dentarab.com/
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 ينةإذ عف طريؽ الع. الحجـ محدكدة عينة مف المجمعة المعمكمات استثمار في تعينو التي القصدية
 مف كمتعمقة متنكعة كافية كمية تمتمؾ المختارة عينتو أف مف التأكد الباحث يستطيع القصدية

 بعطاءىا غنية عينة عف سيتحرل فيك المعمكمات، كمف ثـ تمؾ مثؿ لتقديـ مستعدة كأنيا المعمكمات،
 . لمعمكماتا ىذه مثؿ إلى لمكصكؿ الكافية التسييبلت لو يؤمف مكقع كعف المطمكبة، المعمكمات مف
 :ايىمقصدية لعدة أسباب أ كيرجع اختيار الباحث النكعي لعينة  

 كدقيقة، كغنية كفيرة معمكمات يمتمككف الذيف البحث مجتمع أفراد مف عينة يختار الباحث 
 معمكماتيـ أف أك كغنية، كفيرة معمكمات يمتمككف ال البحث، مكقع في عديديف أفرادنا مستثنينا
  الدقة. إلى كتفتقر صحيحة، غير ىي يمتمككنيا التي
 المكقع اختيار (Site Selection)، في ميـ آخر جانب كىك المبحكثة، الظاىرة مكاف أم 

البحث، كلذلؾ مف  بفرضية مرتبط المكقع لمباحث، كاختيار المطمكبة العينة نكع تحديد
 .البحث لمكقع اختياره أسمكب النكعي الباحث يحدد الكاجب أف

 ىي: ةكعينث الك نكاع مف العينات البحعة أأرب كىناؾ 
 الشاممة (Comprehensive Sample)العينات يعتمد اسمكب المعاينة الشاممة الذم تـ فيو :

تككف كؿ  ، حيثاستراتيجية العينات المفضمة عمى ك حدثأسة كؿ فرد أك جماعة في مكقع ما، درا
ضياع ىذا التغاير  ال يمكف لدرجة كحدة مف الكحدات الفرعية تحت السيطرة، كمتغايرة في الخكاص

المجكء إلى العينة الشاممة في الحاالت التي يككف فييا عدد األفراد الذيف يتصفكف كيتـ  المحتمؿ،
العينة الشاممة باسـ آخر ىك العينة  ا، كتعرؼنسبين  ابالخصائص المدركسة صغيرن 

فر اأك تتك  ،يمثمكف حالة ما ميع األفراد الذمجكتعني اختيار  ، (Criterion Sample)المعيارية
 ،التي تشمؿ كؿ فرد أك عنصر مكجكد في مكقع البحث لدييـ جميع الخصائص كالصفات المدركسة

كيستخدـ ىذا النكع مف العينة عندما يككف عدد أفراد المكقع أك الحالة  ،فرة فييااكؿ كثيقة متك ك 
   .، أك أف الحالة المبحكثة محددةاالمبحكثة محدكدن 

و التباينالعينة كىي :(عينات الفركؽ القصكل)((Maximum Variation Sampling اسعة
ا الككتا، حيانن أكتدعى  ،عينات يتـ اختيارىا مف مجمكعة مف األفراد غير المتجانسيف في الخصائص

 كىي استراتيجية لتمثيؿ الكحدات الفرعية لمشكمة البحث.
أم مف التبايف، لتمثؿ كافة الفئات المتباينة الر كيستخدـ ىذا النكع عندما يككف ىنالؾ أكبر مدل   

كيطمؽ عمييا عينة  ،تشتمؿ عمى جميع االتجاىات كالتباينات ؛ ككنيافي المكقع أك الحالة المبحكثة
  (.(Extreme casesالحاالت المتطرفة 
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حسب سنكات الخدمة  ما،تمع المعمميف في مدرسة أف يقسـ مج: كيمكف لمباحث عمى سبيؿ المثاؿ  
أك  ،جؿ دراسة تطكر المينةأفئة مف إلى ثبلث فئات، كيختار مصادر المعمكمات الرئيسة في كؿ 

لى إة العاممة أات المر ئفي القطاع الخاص، كذلؾ بتقسيـ فالمرأة العاممة  بلتلمشكدراسة اجتماعية 
 .في التعميـة ذات المستكل المتدني أكالمر  ،تيف: قتة المرأة العاممة ذات مستكل عاؿ مف التعميـفئ

العيناتالشبكية الثمجأو كرة كىي استراتيجية يتـ اختيار  (:Network or Snowball) عينة
أك  افر المعمكمات لدييـ لممشاركة، كيعد الباحث كصفن اعمى تك  الشخص أك األشخاص فييا بناءن 

مة حيث يقدـ الشخص المبحكث بالتكصية لمباحث بمقاب ،صكرة لمخصائص أك السمة المقصكدة
شخص آخر يمتمؾ معمكمات كافية كمتعمقة، كيقـك ىذا الشخص الثاني بذات التكصية بالنسبة 
، لشخص ثالث، ثـ رابع كخامس، كىكذا تزداد العينة بتكصية كؿ شخص مبحكث بمبحكث آخر

 كتستخدـ عينات كرة الثمج في البحكث االثنكجرافية مف قبؿ عمماء األنثركبكلكجيا. 
ف جماعة ذات يمكاقؼ ال يشكؿ فييا األشخاص المقصكد ه االستراتيجية فيكيمكف استخداـ ىذ  

لكنيـ مكزعيف ىنا كىناؾ، كفي معظـ األحياف تستخدـ العينات الشبكية في دراسات ك حدكد طبيعية، 
 . (142) المقابمة المتعمقة أكثر منيا في البحث القائـ عمى مبلحظة المشاركيف

خرل لمعينات عندما أتستخدـ استراتيجيات (:(Sampling by Type.عيناتالحاالتالخاصة4
لمتعمؽ لظاىرة البحث في تطبيؽ حالة معينة، كمصطمح الحالة يشير إلى التحميؿ اتطمب دراسة ما ت

 فراد العينة.أما، كليس إلى عدد 
أك يقـك بدراسة  ،قد يختار الباحث النكعي عينة مزدكجة مف أكثر شكؿ مف األشكاؿ المذككرةك   
كتتضمف التعمـ مف  ،عينة الحاالت المتطرفة ضع معيف مف أكضاع الحالة المبحكثة باختيارك 

أك الفشؿ  ،ظاىرة النجاح البارز :غير عادم بالظاىرة مكضكع الدراسة، مثؿ احاالت تظير اىتمامن 
 . لحاالت المكثفةاأك األحداث أك األزمات، أكعينو 

الحالة ك النمكذجية،  الحالةك الحالة الحادة، ك الة المتطرفة، كمف األمثمة عمى عينات نمط الحالة: الح  
كيمكف لمباحث  ،ية عمى مفيـك نظريةنعينة الشيرة الحالة الحرجة، ككذلؾ العينات المبك الفريدة، 

حسب الحاجة أك الرغبة، خاصة في الدراسات الكاسعة المدل،  ،اختيار نمط ما مف أنماط الحالة
 مميات مطكلة.كفي الدراسات التي تتطمب ع

في  الباحث السمات النمكذجية التي يتحرل عنياكىي  :((Typical case عينةالحاالتالنموذجية
 .األشخاص المبحكثيف، ليفتش عنيا في ىذا االتجاه

                                                             
       com www.refaadالمكقع:  العربية، المغة تعميـ بحكث عمى التركيز مع التربكم المجاؿ في النكعي البحث (: تصميـ2017أحمد حسف الفقيو )( 142(
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 (:143، ما يأتي )عينة الحاالت النمكذجيةمف أىـ ك 
  الحاالت النادرةعينات Unique cases):) ميمة الكجكد، حيث يفتش الباحث عف حاالت ق

 .مثؿ األشخاص الذيف يتعاممكف مع األفاعي
  عينة الحاالت المتطرفة: كتتضمف التعمـ مف حاالت تظير اىتمامنا غير عادم بالظاىرة

 مكضكع الدراسة، مثؿ: ظاىرة النجاح البارز أك الفشؿ أك األحداث التربية أك األزمات. 
 المعمكمات، كتظير الظاىرة بحدة، كلكف عينة الحاالت الغنية: كىذه الحاالت تككف غنية ب

 ليس بشكؿ متطرؼ، مثؿ التبلميذ ذكم التحصيؿ المرتفع. 
  عينة الحاالت المتباينة: كيتـ اختيارىا بشكؿ ىادؼ لمتبايف الكبير في االىتماـ بمكضكع

 معيف، مثؿ الكثائؽ التي تظير اختبلفات فريدة مف نكعيا. 
  ع مف العينات يختزؿ التباينات، كيبسط التحميؿ. عينة الحاالت المتجانسة: كىذا النك 
  عينة الحاالت المثالية: تتضمف أخذ عينة مما يمكف أف ندعكه حالة مثالية، كتناكؿ ظاىرة

 عادية أك متكسطة. 
  عينة الحالة الناقدة: كىذه العينة تتيح الفرصة لمباحث إجراء تعميمات منطقية، كتطبيؽ

  النتائج كالمعمكمات عمى حاالت.
  ،العينة المحكية: ىنا يتـ كضع محؾ معيف كيتـ اختيار الحاالت التي تحقؽ ىذا المحؾ

 كاختيار السيدات المكاتي يتجاكز طكليف ستة أقداـ.
  كتيدؼ إلى إيجاد تكضيحات لتفحص بناء تاالعينة المبنية عمى نظرية أك المبنية إجرائين :

 نظرم معيف كالتكسع في فيمو. 
 كىذه تيدؼ إلى تكسيع كتعميؽ الفيـ لمتحميؿ األكلي، البلتأكيديةك العينة التأكيدية أ :

 كتفحص الحاالت الشاذة كاختبار التباينات. 
 )العينة المرتبطة بالظركؼ )الفرص المتاحة.   
 لعينة اليدفية العشكائية: كمع أنيا عشكائية تبقى صغيرة الحجـ، كىي تضيؼ المصداقية ا

 أفراد العينة أكثر مف كاحد.  لعينة الدراسة عندما يككف عدد
  أك ال يجذب االنتباه  ،: كىذا النكع مف المعاينة قد يجذباعينة الحاالت الميمة سياسين

كألسباب  ،أك يتـ التركيز عمييا ،لمدراسة، إذ قد يتـ استثناء بعض الحاالت ألسباب سياسية
 . اسياسية أيضن 

                                                             
  /http://www.mofet.macam.ac.il المكقع:( راجع: (143
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 ،كلكنيا غير مبررة، كذات مصداقية قميمة،  العينة المبلئمة: كىذه تكفر الكقت كالماؿ كالجيد
 كتتضمف حاالت فقيرة المعمكمات. 

  كتمبي احتياجات  ،أك المركبة: كىي مف العينات التي تمتاز بالمركنة الخميطةالعينة
كاىتمامات متعددة، كتتككف مف قطاعات مختمفة، مع مبلحظة كجكد تجانس في كؿ قطاع 

 منيا.
بؿ  ،ال يقرر مف البداية ما ىك نكع العينة المقصكدة التي سيختارىاالباحث النكعي قد ف كىنا    

 .فر لو كيجده في مكقع البحث مف ىذا النكع مف العينات أك تمؾاسيختار ما يتك 
النوعيأما    البحث في العينة حجم ينظر القائمكف عمى البحث النكعي إلى عمميات سحب ف،

ىنالؾ إرشادات لحجـ ك  ا،كثر منيا ثابتة كمحددة سمفن العينات عمى أساس أنيا دينامية، كمتطكرة أ
 العينة المقصكدة. 

 البحكث في بحجميا قكرنت ما إذا عادةن  صغيرة النكعية البحكث في العينات حجـ أف كيبلحظ 
 عممية فإ بؿ مسبقنا، اختيارىا يتـ بحيث جامدة، أك ثابتة ليست النكعي البحث في فالعينة الكمية،
 المجمعة.  المعمكمات ككفاية الباحث، لحاجة تبعنا ينقص أك يزيد أف يمكف كعددىا اختيارىا

 اكثيرن ك  في الغالب كما سبقت اإلشارة،  (40 -1) كيمكف أف يتراكح حجـ العينة المقصكدة ما بيف  
إلى  لمتمثيؿ كالتعميـ ةما يبدك حجـ العينة النكعية قميبلن مقارنة بحجـ العينة المطمكب أك الضركري

 مع أكبر في العينات االحتمالية.مجت
 الحجـ ذكات مف أكبر فائدة ذات تككف قد الصغير الحجـ ذكات العينات أف بالمبلحظة كالجدير  

 لحاالت مقاببلت أك مبلحظات إجراء تتطمب التي الدراسات السيما في الدراسات، بعض في الكبير
ا.  أكبر لعينات حيالسط التحميؿ مف أفضؿ كتحميبلن  عمقنا معينة؛ ككنيا تكفر  حجمن

فر ا، كاستراتيجية جمع البيانات، ككذلؾ تك أك مشكمة البحث البحثيرتبط حجـ العينة بيدؼ ك    
الحاالت الغنية بالمعمكمات، كتعتمد األفكار التي يتـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ البحث النكعي عمى 

جـ العينة أك عدد األشخاص الذيف تكفر المعمكمات، كالقدرات التحميمية لمباحث، أكثر منيا عمى ح
 قدمكا ىذه المعمكمات.

 تيةآلكفي سبيؿ تحديد حجـ العينة يستخدـ القائمكف عمى البحث النكعي اإلرشادات أك المكجيات ا  
(144): 

                                                             
  .۸۲ ص لمجامعات، النشر دار كالتربكية، القاىرة، النفسية العمـك في البحث مناىج (:2011عبلـ ) أبك محمكد رجاء( راجع: (144
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مف مشركع بحث كاسع المدل، أك تستخدـ كسابقة  افدراسة الحالة التي تككف جزءن  ىدفالبحث:
 الرئيسة أك البلحقة. البحثج لمعديد مف الحاالت، كما ىكف الحاؿ في لتطكير أدكات بحث، ال تحتا

فالدراسات التي يككف محكرىا االستخداـ العممي أك التطبيؽ الميداني، تعتمد عمى البحث:رمحو
الطكؿ الطبيعي )المدل الزمني( ليذا االستخداـ، بينما تعتمد دراسة المقابمة أشخاصان يتـ اختيارىـ 

 كلة الكصكؿ إلييـ.بناءن عمى سي
يناقش القائمكف عمى البحث النكعي عدد األياـ  :االستراتيجيةالرئيسةالمستخدمةلجمعالبيانات

في الميداف، كفيما إذا كانت مف أجؿ المبلحظة أك المقابمة، كفي بعض الدراسات يككف حجـ 
مف أجؿ تأكيد  لكف الباحث يعكد باستمرار إلى المكقع أك نفس األشخاصك ، االعينات صغيرن 

المعمكمات، كما يقـك بعض الباحثيف بعمؿ جداكؿ تكضح عدد المرات التي ناقش فييا كؿ شخص 
 جكانب مختمفة لممكضكع.

مقدميالمعمومات مدىتوفر فبعض الحاالت تككف نادرة كصعبة التحديد، بينما تككف حاالت :
 .اأخرل سيمة نسبين 

 المعموماتزائدةإضافة مزيد مف المعمكمات أك العكدة إلى الميداف إلى أية كىؿ تؤدم إضافة :
 أـ أنيا تكرر ما تـ التكصؿ إليو؟ ،أفكار جديدة

إف كحدة التحميؿ المستخدمة تحدد حجـ العينة المناسب، فكحدة التحميؿ  :وحدةالتحميلالمستخدمة
كحدة التحميؿ  أكبر مف الطمبة في دراسة ما مف اتتطمب عددن  الدراسية صفكؼالالتي تستخدـ طبلب 

 .اتربكين  امدرسة، أك مشرفن ل اأك مديرن  ا،إذا كانت معممن 
 ،يقدـ الباحثكف حجـ العينة الذم تـ الحصكؿ عميو إلى زمبلء ليـ مف أجؿ المراجعةكيفضؿ أف   

أصغر حجـ ممكف،  أف تككف العينة البحث النكعي فيكتقديـ النصح كاإلرشادات لمباحث، كيقترح 
 .البحثالحجـ مع تقدـ كيستمر في زيادة 

 وطرائقاختياره: العينة إطار القائمة التي تضـ كؿ المفردات /  :إطار العينةيطمؽ عمى تحديد
مدارس معينة،  ميذبلتعناصر مجتمع الدراسة، كأم بيانات إضافية، مثاؿ ذلؾ: سجؿ بيانات 

  . إلخ... ككشؼ أسماء مكظفي جية معينة، كأدلة التمفكنات
طار المعا   ينة شرط أساسي في نكع العينات المختارة الذم يجب أف يتصؼ اإلطار بالشمكؿ كا 

 كالحداثة كالدقة.
 :(145) أبرزىافي البحكث النكعية، العينةالختيارخطواتعمميةكىناؾ   

                                                             
  43ص دار الفكر، دمشؽ، ،جتماعيةال: المناىج الكيفية في العمـك ا(2007) عرابي رعبد القاد( (145
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 تعد أكؿ خطكة مف خطكات عممية المعاينة.تحديد مجتمع الدراسة ، 
 تي سيتـ تجميع البيانات منيا أك عنيا.مجتمع الدراسة ىك جميع المفردات أك العناصر ال 
  مؤسسات ... إلخ(. –أك اعتبارية )ىيئات  ا،قد يككف مجتمع البحث أشخاصن 
  يجب التحديد الدقيؽ لمجتمع البحث، فمثبلن تحديد مجتمع البحث بتبلميذ التعميـ األساسي

 غير كاؼ؛ ألنو يجب تحديد المنطقة، كنكع المدارس حككمية أك خاصة كغيرىا.
 أك قد تككف غيرىا. ،د تككف مفردات الدراسة ىي نفسيا المفردات التي تخضع لمدراسةق 
   .يتـ تحديد نكع العينة بناءن عمى عدد مف المعايير 
:مزاياوعيوباستخدامالعينة ثالًثا:

 تي:آلا البحكث النكعية فيتتمثؿ أبرز مزايا استخداـ العينة في   
 لجيد البشرم.االقتصاد في التكاليؼ كالكقت كا 
 .التكصؿ إلى نتائج بأسرع كقت 
 األصمي الدراسة مجتمع أك األصمي المجتمع تمثؿ. 
 الباحث تمكف ال قد مالية كتكاليؼ كجيدان  كقتنا يتطمب أمر الظاىرة مفردات جميع دراسة إف 

 .بحثو إجراءات مف
 مضبكطة شركط كفؽ تمت إذا الباحث أىداؼ العينة تحقؽ. 
 العينة كاستخداـ كالدقة الرقابة ضبط أمكانية مف كالجيد المبذكؿ اناتالبي حجـ زيادة يضعؼ 

 .ذلؾ مف يحد
 المجتمع  أفراد جميع عمى النتائج تعميـ يمكف فإنو متجانس المدركس المجتمع كاف إذا

(146.) 
 البحكث النكعية، فتتمثؿ في اآلتي: في عيوباستخدامالعينةأما

 ئج البحث.الخطأ في اختيار العينة يؤثر في نتا 
 .حجـ العينة في بعض األحياف يؤثر عمى نتائج البحث 
 .في بعض األحياف تحدث أخطاء نتيجة ردكد فعؿ العينة التي يقـك الباحث بدراستيا 
 .اختيار العينة في بعض األحياف قد ال يتناسب مع نكعية الدراسة كمستكاىا 
 (.امتباينن  المجتمع كاف إذا) المجتمع عناصر كامؿ حصر عمى العينة إمكانية عدـ 
 جميع أفراد لتشمؿ العينة حجـ في زيادة المتبايف األصمي المجتمع في العينة اختيار يتطمب 

 .الفئات
                                                             

)146
 .  www.DentArab.comالبحث العلمً، العٌنة، إعداد طالب الدراسات العلٌا فً كلٌة طب االسنان، جامعة دمشق، موقع  (

http://www.dentarab.com/
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 الكبير األصمي المجتمع عمى النتائج تعميـ بيدؼ الحجـ؛ كبيرة عينة تتطمب الدقيقة النتائج. 
 األصمي المجتمع العينة تمثؿ ال الحالة ىذه كفي االختيار، في البلزمة الدقة تتكافر ال قد 

 .يجب كما
 لبلختيار مناسبنا المستخدـ البحث أسمكب يككف ال قد.  

:البياناتوالمعموماتجمعأساليب ا:رابعً
كقعي بشمكلي كمناسب ال طبيعيال في الكاقعالبحث الكيفي ييدؼ إلى كشؼ الظكاىر بما أف   
بأداة أساسية ىي الباحث ك بيعي كمصدر مباشر الط كاقعالحقائؽ مف ال ، فيناؾ أساليب لجمعمكاقعل

    : 147)) ، كذلؾ كما يأتينفسو
 : كذلؾ عف طريؽ:المباشراألسموب
 ك  ،المشاىدة ،  طبيعي،عمـ الالكقائع تتعمؽ ب ةأيك  ،الحقائؽ كذلؾ بجمعىي أساس لجميع العمـك

  .حيث تحصؿ بكسيمة المشاىدة
 ا نما، كا  فحسب كتابةالكتابة حقائؽ المشاىدة ليست ب ثـ القياـ  ،القياـ بالتفكير الجيد أيضن

 . بالبحث بمعايير متطابقة
 اختيار المعمكمات الكافية التي تتعمؽ بمكضكع البحث. 
 لتعييف مسألة البد مف مشاىدتيا ؛ىداؼ العامة كالخاصة مف مسائؿ البحثأليكشؼ ا. 
 .تعييف الطريقة كاآللة المستعممتاف في المشاىدة 
 لتكضيح خصائص كؿ صنؼ. ؛الممحكظة تعييف صنؼ الظاىرة 
 كي ال تكجد الظاىرة خالية مف المبلحظة ؛القياـ بالمبلحظة كالكتابة بالنقد كاالتقاف. 
 ثر بعضيا ببعضأحتى ال يت ؛البد مف كتابة كؿ ظاىرة بطريقة منفصمة. 
 ا جيدنا. عداد اآلالت لمكتابة كالطريقة في أداء الكتابة نحك نتيجة المشاىدة اعدادن إ 
 كافأسكاء  ،يرىا(غالتكثيؽ ىك كضع كحفظ الدالئؿ )الصكر، كالكتابة، كالصكت ك :التوثيقأسموب
 . الكاقعات التي حدثت ـالمكضكع أ حكؿ
ا مف انطبلقن  ،مع عممية جمع الحقائؽ في آف كاحد النكعي تحميؿ الحقائؽ في البحث كيجرم   

، فيستعمؿ أسمكب تحميؿ الحقائؽ عمييا ؿحصتكيتكيؼ مع الحقائؽ الم ،الغرض الذم يراد حصكلو
  (.148) عف طريؽ كصفي

                                                             

147) Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian,(Yogyakarta: Teras,2009) hal 100) 
(148) Burhan Bungin,Metodologi Penelitian Kualitatif,(Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2010) hal 144 
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 أك كمية بصكرة كليس كأكصاؼ، كممات شكؿ عمى البيانات النكعية األساليب كبطبيعة الحاؿ، تجمع
ا،  أكصاؼ لتكفر مختمفة؛ نكعية أساليب استخداـ كيمكف لمظكاىر، متعمؽ لفظي كصؼ كىناؾ أرقامن
 طبيعية مكاقؼ في يحدث الذم لمسمكؾ دقيؽ كصؼ إلى الكصكؿ ىك منيا كؿ مف كاليدؼ لفظية،

 (.149النتائج ) الستخبلص استقرائية بطريقة تحميميا يتـ البيانات جمع كبعد الدراسة، في لممشاركيف
 في البحكث النكعية ما يأتي: البيانات كالمعمكماتجمع أساليبمف أىـ ك   

:المالحظة
نما المقابمة،  دراستيا مف قبؿ الباحث مف خبلؿ ال يمكف كثيرة ىناؾ مكضكعات كظكاىر  دراستيا بكا 

كأف يعػيش ىػذه  كالتعبيرات الشخصية، التقاليػد كالعػادات االجػتماعػية، مثؿ: بنفسو بشكؿ مباشر،
 . كالكعي الدقيؽ معرفتو لظاىرة معينة فػيكتسب المعمكمػات كالخبرات، الظكاىػر في الكاقػع،

قيقة عمى المبلحظة العفكية الطارئة مف جية، كالمبلحظة العممية المنيجية بني العمـ في الحكقد   
 ،يعني أف المبلحظة: مشاىدة دقيقة كمنظمة كمقصكدة كمكجية لظاىرة معينةىذا ك  ،مف جية أخرل

تستخدـ كمنيج عممي اللتقاط الكضعيات كالظكاىر كالسمكؾ في زماف كمكاف حدكثو بشكؿ  حيث
يتـ المجكء إلى المبلحظة عمى اعتبار أف الشخص الذم يقـك ك  ،بكاسطة مباشر، كدكف االستعانة

بسبب صعكبة التعبير عنو أك عدـ القدرة عمى  ؛بممارسة عمؿ معيف قد ال يككف في مستكل كصفو
مكؾ بدقة فيقـك المبلحظ الباحث بمبلحظة ىذا الس، كصفو بدقة ككضكح العتبارات مختمفة

 (. 150) كمكضكعية
أك بكيفية مباشرة الحصكؿ عمى  ،تقنية منيجية تتيح عف طريؽ أدكات معناىا العاـكالمبلحظة في  

قصد تحديد شركطو أك صيركرتو أك ب محدد؛ أك مكضكع ،بيانات كمعمكمات عف شخص معيف
 (.151) دالالتو

كأنماطنا  اأما المبلحظة النكعية فيي أقؿ تنظيمنا مف ذلؾ، فالمبلحظ/ الباحث ال يستخدـ تصنيفاتن    
محددة سمفنا، بؿ يسجؿ مبلحظاتو بشكؿ طبيعي كمسترسؿ كمفتكح، فيقـك بتسجيؿ الكاقع كما يحدث. 
كالفكرة األساسية ىنا ىي أف التصنيؼ كالتكصيؼ الذم تتعرض لو المعمكمات الناتجة عف المبلحظة 

 . ستظير بعد جمع المعمكمات كتحميميا
 

                                                             
رؽ البحث النكعي، جامعة عماف العربية ( لممزيد راجع: فريد زينة، مركاف االبراىيـ، عامر قنديمجي، عبد الرحمف عدس، خميؿ عمياف، مناىج البحث العممي ط(149

  .65ق، صػ1427-ـ2007لمدراسات العميا، الطبعة الثانية 
(150) Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar EvaluasiPendidikan ( Jakarta: Bina  Aksara, 1986), hlm.  24 

 .684 لتربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ص: المنيؿ التربكم، الجزء الثاني، منشكرات عالـ ا(2006) عبد الكـر غريب ( (151
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 المشاىدة ىي أداة في ك  ،"المراقبة" ػا بظة غالبن تسمى المبلح :وأىدافياوأىميتياالمالحظةمفيوم
(، 152) جمع الحقائؽ عف طريؽ المبلحظة عمى المظاىر الجارية المبحكثة ككتابتيا بطريؽ منتظـ

، إما بطريقة كالمشكبلت تقنية أك أداة اجتماعية لمعاينة الظكاىر كالكقائع :عرؼ المبلحظة بأنياكت
ما اعتمادن  بغية  ؛مكعة مف اآلليات النظرية كاألدكات التطبيقية كاإلجرائيةا عمى مجعفكية مباشرة، كا 

كذلؾ لتثبيت فكرة أك  ؛معطيات حكؿ شخص معيف أك مكضكع ماتجميع المعمكمات كالبيانات كال
فرضية، أك إيجاد حمكؿ عبلجية أك كقائية، أك تحصيؿ حمكؿ عممية أك عممية لمجمكعة مف 

 (. 153) التساؤالت
ا، يجعؿ الباحث عمى شعكر ككعي بالحكادث كالظكاىر عؿ جدن ايـ كفمنيج م بذلؾ المبلحظةك    

، تقـك مقامو أخرل التي ييتـ بدراستيا في احتكاؾ مباشر معيا في الميداف، ما لـ يستخدـ تقنية آلية
 .(154) إلخ أك الفيديك...االستعانة بآلة التصكير  مثؿ: في ىذه المبلحظة،

ؽ ائالباحث في شؤكف الفئة المراد بحثيا، كما في بعض طر  ال يتدخؿ النكعية المبلحظةفي ك   
 .، بؿ يبلحظ ما يدكر فعبلن في الكضع الطبيعياألخرل البحث

 مف اآلتي: المالحظةأىميتياكتستمد 
  ما لتفسيرىا  ،إما لفيـ الظكاىر كالكضعياتالمبلحظةتتـ كسمكؾ األفراد كالجماعات، كا 

ما لمتنبؤ بكضعيات جدي بمعنى أف المبلحظة ليا قيمة  ،ىك كاقع عمى ما دة بناءن بمسبباتيا، كا 
 .استكشافية، كتحميمية، كاستطبلعية، كعبلجية، كتعميمية، كتقكيمية

 تجميع المعمكمات، كتحصيؿ البيانات كالمعطيات حكؿ ظاىرة عامة أك خاصة تمكف مف. 
 ـ التحقؽ مف شأف المبلحظة أف تكظؼ: ألىداؼ استطبلعية بغية صياغة الفركض التي يت

كما يساعد ىذا المنيج عمى ، البحث فيمنيا فيما بعد، باستخداـ تقنيات كأساليب أخرل 
جمع معطيات إضافية، يمكنيا أف تساعد عمى تفسير كتأكيؿ معطيات تـ الحصكؿ عمييا 

    بطرائؽ أخرل مختمفة.
  مما  ؛قيؽإلى تحديدىا بشكؿ د عيفر مبلحظة ظاىرة أك كاقعة معينة أك سمكؾ مايؤدم تكر

 .يمكف مف التنبؤ بالسمكؾ بكيفية دقيقة كمحددة

                                                             
(152) Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 70 

153) Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58) 
 .36، ص:2 منيجية البحث كتحميؿ المضمكف، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط (:2008) مأحمد أكز  (154) 
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 فكثير مف المكاقؼ التربكية تحتاج  ،لممبلحظة أىمية كبيرة في البحث التربكم بشكؿ خاص
كتسجيؿ ما يرل كيسمع مما يجرم في  ،إلى أف يقـك الباحث بمبلحظتيا في كضعيا الطبيعي

  .حياتيا اليكمية الطبيعية
  اتطبيقن  ماا كا  تنظيرن  ماإتو ل في تطكير البحث العممي كترقيلممبلحظة أىمية كبر. 
  المساعدة عمى جمع المعطيات كالمعمكمات، كالمساىمة في اختبار الفرضيات، كالمساعدة

 (. 155) يـك عمى الحكـ كالتق
أىدافالمالحظةأما    ترتكز المبلحظة بمختمؼ أنكاعيا مف الكظائؼ التي تؤدييا، حيث فتبرز ،

:اآلتي في ةتمثمالمك ، كظائؼة مف العمى مجمكع
استكشاؼ البيانات كالمعمكمات كالمعطيات الضركرية إلى  المبلحظةاالستكشافية: تيدؼ  الكظيفة

 .المتعمقة بالمكضكع أك السمكؾ المرصكد لدل األفراد أك الجماعات
حديد مككنات بعزؿ العناصر األساسية كالثانكية، كت المبلحظة: تقـك كظيفة التحميؿ كاالستقراء

لفيميا كتفسيرىا، مع تأكيؿ حيثياتيا كسياقاتيا الظرفية، كذكر مقاصدىا المباشرة كغير  ؛الظاىرة
 المباشرة.

ما بطريقة  تككيف نظرة عامة حكؿ سمكؾب تعنىك  :الكظيفة االستطبلعية ما، إما بشكؿ ميداني، كا 
   . قصد تثبت فرضية، أك تأكيد حقيقة مابمبلحظة جزئية خاصة، كذلؾ 

المتمرف أف يككف نفسو بنفسو، مف خبلؿ الباحث  إذ عبر المبلحظة يستطيع :الكظيفة التككينية
تشغيؿ المبلحظة العفكية، أك تمثؿ المبلحظة الكصفية، أك االستعانة بالمبلحظة المنظمة، مف خبلؿ 

 المعمكمات. مؿء القكائـ كالمكائح كالشبكات، كالمجكء إلى تقنية
 المشكمة أك الظاىرة مكضكع البحث، تيدؼ إلى إبراز نقط القكة كالضعؼ في :ةالكظيفة التقكيمي

فؽ كظيفة التقكيـ كظيفة التعديؿ كالتصكيب كتعديؿ السمكؾ، عبر استثمار التغذية الراجعة أك اكتر 
 (. 156) الفيدباؾ

ية ترتكز المبلحظة عمى مجمكعة مف العناصر كالمككنات الضركر :وشروطيامكونــاتالمالحظـة
 :تيةآلالتي يمكف حصرىا في البنيات ا

ىك ذلؾ الشخص أك الباحث أك الدارس الذم يقـك بفعؿ المبلحظة، سكاء أكانت عفكية أـ  المالحـظ:
 ا في مبلحظتو.ا كمكضكعين منظمة، كيشترط في الباحث أف يككف محايدن 

                                                             
: منيج البحث العممي في عمـك التربية كالعمـك اإلنسانية، منشكرات عالـ التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، (2012) عبد الكريـ غريب(  (155

 .182 المغرب، ص
     .122ص ، استنسؿ، مناىج البحث العممي في التربية كعمـ النفس(: 2017) اجدة العميم( 156(
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المالحظة: تابة، كالقراءة، قد يككف مكضكع المبلحظة عبارة عف ميارات كأداءات، كالك موضوع
التخطيط، كالتدبير، : ، مثؿأك عبارة عف عادات العمؿ ،كاالستماع، كالرسـ، كالعزؼ المكسيقي...

كيعني ىذا أف المبلحظة ، أك تتعمؽ باالتجاىات النفسية كاالجتماعية كالعممية، ... كتنظيـ الكقت
 ى مكضكعات رمزية،األشياء كالنماذج، أك تنصب عم مثؿ: تنصب عمى مكضكعات مادية حسية،

الحركات كالتصرفات  مثؿ: المطبكعات كالخرائط كالرسـك كالكتابات، أك تنصب عمى سمكؾ ما، مثؿ:
أم: تكظؼ المبلحظة لجمع المعمكمات كالبيانات كالمعطيات حكؿ األفراد  (،157) كالتغيرات

 (158) ... كالجماعات كاألشخاص، كذلؾ مف حيث السمات كالطباع كالسمكؾ كالكظائؼ كالتفاعؿ
المالحظة: ، مثؿ: الزماف، داتيا الظرفية، كمجتمعيا الفضائيمحد :بمجاؿ المبلحظة ىعني مجال

 كالمكاف، كالعينة المستيدفة، كمكضكع المبلحظة، كاليدؼ منيا.
 يعتمد الباحث في بناء مبلحظاتو المباشرة أك المقننة عمى منيج معيف، كأف يختار منيجالمالحظة:

 ، أك المنيج التجريبي، أك المنيج التاريخي، أك المنيج التشاركي.لكصفيالمنيج ا مثبلن 
يعتمد الباحث المبلحظ في تككيف مبلحظتو عمى مجمكعة مف اآلليات  تقنياتوأدواتالمالحظة:

كاألدكات كالتقنيات كاألساليب، مثؿ: استعماؿ المقابمة، أك االستمارة، أك الركائز، أك شبكات 
 ؿ المضمكف، أك دراسة الحالة، أك االستفادة مف اإلحصاء الكصفي كاالستنتاجي.المبلحظة، أك تحمي
: يشترط في الباحث المبلحظ أف يحدد أىداؼ المبلحظة، فيبيف أىميتيا في البحث أىدافالمالحظ

 (.159) العممي، ثـ يبرز غاياتيا المباشرة كغير المباشرة
 (:160بلزمة، كىي )اللشركط إلى مجمكعة مف ا تستندف،شــروطالمالحظـــةأـ 

 ىادفة كبناءة، بمعنى أف تككف ليا أىداؼ كغايات عممية أف تككف المبلحظة. 
 أف تككف مكجية كمنظمة بمجمكعة مف األدكات كالتقنيات العممية. 
 أف تتأرجح المبلحظة بيف العفكية الطارئة كالعممية المقننة. 
 نيفأف ترفؽ المبلحظة بعمميات التسجيؿ كالتدكيف كالتق. 
 أف تنصب المبلحظة عمى مكضكع معيف، كفي مجاؿ محدد بدقة. 
  أف ترتبط المبلحظة بفركض كتجارب مف جية، كتقترف بإصدار القكانيف كالنظريات مف جية

 أخرل.

                                                             
 .684ص ، مرجع سابؽ،عبد الكريـ غريب  (157)
 .36أحمد أكزم: منيجية البحث كتحميؿ المضمكف، ص:(   (158

159) Cholid Nurbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),  hlm. 70 Ibid, hlm.  147                            ) 
 ، األلككة،مرجع سابؽ(: 2013جميؿ حمداكم )( (160
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 نتاجية  .أف تككف المبلحظة كصفية كتفسيرية كتنبؤية كا 
  ت العممية المقننة ا، أك تخضع لمجمكعة مف الشبكاأف تخضع المبلحظة لمنيجية معدة مسبقن

 .اا أك محمين ا أك كطنين عالمين 
  أف تككف المبلحظة متنكعة: كصفية أك تجريبية أك تاريخية أك استطبلعية أك استكشافية أك

 ميدانية.
 حؿ المشكمة، أك تطكير قدرات كميارات الباحثيف.  أف تساىـ المبلحظة الصفية في 

جراءاتياأنواعالمالحظة  إلى األنكاع اآلتية: يجازالمبلحظة كبإتصنؼ :وا 
  حيف ييشاىد الباحث سمكؾ معيف مف خبلؿ اتصالو باألشياء المراد دراستيا.ةالمباشر : 
 .غير المباشرة: مف خبلؿ السجبلت كالتقارير كالمذكرات التي أعدىا األخركف 
 محددة: لنكع معيف مف السمكؾال. 
  الدراسات المسحيةمثؿ: محددة: الغير. 
 كالباحث الذم يدخؿ السجف كيقـك  يبلحظيا، مبلحظ عضك بالمجمكعة التيبالمشاركة: ككف ال

 بدكر السجيف.
 .بدكف مشاركة: كقياـ الباحث بدكر المراقب أك المتفرج 
 مقصكدة: باالتصاؿ المباشر، مف خبلؿ المكاقؼ أك الياتؼ.ال 
  مقصكدة: العفكية عف طريؽ الصدفةالغير . 

  ثرىا استخدامنا كشيرة ما يأتي: أك عديدة مف المبلحظة أنكاعىناؾ ك   
ىي المبلحظة العشكائية أك الطارئة التي تحدث لدل الباحث أك الفاحص أك ك المالحظـــةالعفويــة:

مف  اكثيرن  راىنة، إذ أفا أك ظاىرة ما، فيقـك بإدراكيا في حالتيا الالدارس، بمجرد أف يرل حدثن 
يا مبلحظات عفكية كطارئة، بمعنى أف المبلحظة الفرضيات التجريبية كاالكتشافات العممية أساس

العفكية ىي المبلحظة غير المنظمة كغير المقننة، كتككف مبلحظة تمقائية: تتـ في غالب األحياف 
بشكؿ ال إرادم كاعتباطي، كال تقكدىا فكرة محددة منبثقة مف مكضكع البحث، لتعمؿ عمى استثارتيا 

التي تنتبو إلى الظكاىر التي تظير أك تحدث في حقميا  إنيا ذلؾ النكع مف المبلحظة، كتكجيييا
 (.161) اإلدراكي

                                                             
 . 38ص:مرجع سابؽ، .أحمد أكزم:   (161)
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أف المبلحظة العفكية أك العرضية ال تتقيد بالشركط العممية، كال تمتـز بالمعايير  ى ما تقدـعنمك   
تخضع ألية قاعدة، كال تيدؼ إلى الكشؼ عف  ال التجريبية المقننة، بؿ تككف مبلحظة مباشرة فطرية

  ية محددة.حقيقة عمم
أف ىذه المبلحظة قد تتحكؿ في بعض األحياف إلى مبلحظة مقصكدة، فيصؿ الباحث عف  بيد 

طريقيا إلى تقرير حقائؽ عممية عمى جانب كبير مف األىمية، كعادة ما تتحقؽ بالصدفة، كعف غير 
 (.162) ألف الباحث كاف يبلحظ ظاىرة ما، أك يسعى إلى تقرير حقيقة، فيكتشؼ حقيقة أخرل ؛عمد

المنظمـــة:ا تمؾ المبلحظة الخاضعة لمعاينة مقننة  :يقصد بالمبلحظة المنظمةلمالحظـــة
كقد تككف تمؾ المبلحظة المنظمة  ،كمضبكطة، كفؽ معايير كمقاييس كضكابط كمؤشرات معينة

ذه تككف ى ا ماكغالبن  ،ا ماا عممين ميدانية أك مختبرية، يقـك بيا باحث أخصائي أك دارس ينجز بحثن 
دراسة تركز عمى ؛ ككنيا المبلحظة محايدة كنزيية، تبعد الذات عف عممية رصد الظكاىر المدركسة

 . طبيعي غير متصنع، أك في المختبر السمكؾ في شكمو التمقائي الذم يظير عميو في كسط
، تخضع لمقاييس تجريبية، مثؿ كال  المبلحظة  :يعني ىذا أف المبلحظة المنظمة عممية بشكؿ صاـر

العممية، بؿ تستفيد بشكؿ مف األشكاؿ بخطكات المبلحظة العممية، لتصبح مبلحظة أكثر دقة مف 
 المبلحظة العفكية أك االرتجالية

يعني أف المبلحظة المنظمة أفضؿ بكثير مف المبلحظة العفكية، مادامت ترتكف إلى مقاييس ىذا ك   
  . مةكاضحة كدقيقة، كمعايير عممية ممنيجة، كضكابط عممية محك

بمعنى  ،اكاستنباطن  ترتبط المبلحظة العممية بالتجربة كالبرىنة كاالستدالؿ استقراءن المالحظــةالعمميــة:
كبعد ذلؾ ينتقؿ ، أف المبلحظة العممية أك التجريبية تبدأ بالفكرة التي تتحكؿ إلى فرضية كمشكمة

ؽ العممي، كتنتيي تمؾ العمميات المبلحظ إلى االختبار، كالتجريب، كتكرير عمميات التثبت كالتحق
كمف ثـ يصعب الفصؿ بيف ، بإصدار قكانيف استنتاجية كمية، تتحكؿ بدكرىا إلى نظريات عممية

  .ةالتحقيقيكالتجربة  ،المبلحظة العممية
ىك مكجكد في  عمى المبلحظ أف يككف أثناء معاينتو لمظكاىر بمثابة آلة تصكير تنقؿ بالضبط ماك   

لى الطبيعة، كيسجؿ كعميو أف يصمت، كينصت إ ،ب أف يبلحظ بدكف فكرة مسبقةحيث يج ،الطبيعة
كبعد معاينة الكاقعة كالمبلحظة الجيدة لمظاىرة، تبرز الفكرة، كيتدخؿ االستدالؿ ، ما تمميو عميو

إف العالـ التجريبي ىك الذم يستطيع بفضؿ تفسير محتمؿ  العقمي، فيظير المجرب لتفسير الظاىرة.
 تسمح بالتحقؽ مف الفرضية.  تىح ؛ربةكاىر المبلحظة أف يؤسس التجكمسبؽ لمظ

                                                             
 .92 : تحميؿ العممية التعميمية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ص(1983) محمد الدريج  (162)
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تقـك المبلحظة األكلى عمى ، كمبلحظة تجريبية ،ف: مبلحظة كصفيةانكعممبلحظة العممية لك   
مجمكعة مف األدكات الكصفية، مثؿ: االستمارة، كالمقابمة، كالركائز، كاالختبارات النفسية، كشبكات 

في حيف تقـك المبلحظة الثانية عمى تجريب مجمكعة ، الة، كتحميؿ المضمكفكدراسة الحالمبلحظة، 
مف الفرضيات في ضكء المعطيات الرياضية كاإلحصائية، كاالشتغاؿ عمى عينات ضابطة مف 

.ناحية، كعينات تجريبية مف ناحية أخرل
عمى المعتمد يبي عمـ النفس التجر  االختبلفات بيف عمى الرغـ مف:المالحظةالذاتيـةوالموضوعيـة
عتمد عمى المبلحظة الداخمية أك التأمؿ المعمـ النفس الشعكرم، ك ، المبلحظة الخارجية المكضكعية

مبلحظة ، فإف الاالتجاه الشعكرم المعتمد عمى عمـ النفس اإلكمينيكيك  ،الذاتي أك التأمؿ االستبطاني
ارجية مكضكعية، تيدؼ إلى دراسة ذاتية تقـك عمى االستبطاف كالتأمؿ الداخمي، كىناؾ مبلحظة خال

 .السمكؾ الخارجي بمكضكعية عممية
والخفيـــة: عني المبلحظة الخفية تمؾ المبلحظة المكظفة بدكف عمـ المبلحظ تالمالحظــةالظاىــرة

تمؾ المبلحظة لرصد سمككيات شخص معيف، نريد  خدـستتك ، المرصكد، كما ىك حاؿ الكاميرا الخفية
كطبيعي كتمقائي، أما المبلحظة الظاىرة، فيي التي تككف في حضكر المبلحظ معرفتو بشكؿ عفكم 

بمعنى أف يبلحظ الباحث أك الدارس الغير، فيرصد سمككو بمراقبتو مباشرة، أك معاينتو في ، كبعممو
 ضكء أدكات كتقنيات منيجية، يعرفيا المبلحظ أك الفاحص أك المراقب.

بغية رصد مجمكعة  ؛حظة الميدانية بالنزكؿ إلى الميداف أك الكاقعترتبط المبلالمالحظــةالميدانيــة:
، ا أـ مكضكعات رمزيةمف الظكاىر، سكاء أكانت أنشطة أـ سمككيات أـ ميارات أـ أشياء أـ أشخاصن 

نتاجياا ككصفين يدؼ مف فيـ ىذه الظكاىر المرصكدة، كتفسيرىا عممين كذلؾ ب عادة بنائيا كا  ذا  ،ا، كا  كا 
لمتأكد كالتثبت كالتحقؽ مف الظكاىر  ؛ا، فيمكف أف ينزؿ مرة أخرل إلى الميدافنسي الباحث شيئن 

ما بشكؿ عممي ممنيج كتعد المبلحظة  ،المبلحظة، فيعيد معاينتيا مف جديد، إما بشكؿ عفكم، كا 
الميدانية االستطبلعية أكثر نجاعة كدقة، سيما إذا نزؿ الباحث إلى الميداف، كىك مسمح بمجمكعة 

.ات المنيجية كالتقنيات العممية الدقيقةمف األدك 
بالمشاركــة: ركبكلكجيا، كعمماء النفس، ثه المبلحظة بكضكح عند عمماء األنتتحقؽ ىذالمالحظــة

كعمماء االجتماع، ككذلؾ عند الرحالة، حيث يشارؾ ىؤالء الناس المفحكصيف أك المبحكثيف عف 
ـ، فيرصدكف حياتيـ النفسية كاالجتماعية قرب، كذلؾ في مختمؼ أنشطتيـ كمياراتيـ كأعمالي

كالثقافية كالتربكية كالحضارية، بتسجيؿ مجمكعة مف المبلحظات كتدكينيا، كذلؾ بعد معايشة 
صادقة، كتتبع مستمر، كاندماج داخؿ عالميـ، كأنيـ أفرادا مف عينة ىذا المجتمع األصمي 

أك المبلحظة الميدانية أك المبلحظة المدركس. كتقترب ىذه المبلحظة مف المبلحظة االستكشافية 
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كيعني ىذا أف المبلحظة المشاركة تقـك عمى حضكر الباحث في مجتمع ، االستطبلعية
المفحكصيف، كمشاركتو ليـ في اىتماماتيـ، كاستعداداتيـ، كرغباتيـ، كميكليـ، كأنو كاحد منيـ، إال 

.أنو يتميز عنيـ بممارسة المبلحظة كالتدكيف كالتسجيؿ
تتـ ىذه المبلحظة عبر مجمكعة مف الشبكات التي كضعيا عمماء مالحظةعنطريقالشبكات:ال

كتيدؼ ىذه الشبكات إلى تنظيـ المبلحظة، السيما  ،النفس أك عمماء االجتماع أك عمماء التربية
 التربكية منيا، باستعماؿ لكائح أك قكائـ أك بنكد جاىزة، لضبط الظكاىر المرصكدة، ككصؼ األنشطة

كتتضمف تمؾ الشبكات مجمكعة مف العبلمات كالرمكز المتفؽ عمييا،  ،كالسمككيات كالميارات المرئية
بمعنى أف الشبكات بمثابة ، لرصد مجمكعة مف المعطيات كالكضعيات كاألفعاؿ بشكؿ عممي مقنف

بلحظ الم يمؤلىالكائح تسجيمية، كبنكد معطاة، كعناصر منتقاة، كمككنات كاصفة، كبنيات نسقية، 
يـ كالقياس، في ضكء ك الباحث إلى التق أكمف ثـ يمج ،بدقة متناىية، لفيـ كضعية القسـ كتفسيرىا

 .سبللـ الحكـ أك التقدير، كتشخيص صيركرة العمؿ المرصكد
عدادىا بشكؿ مسبؽ، بتجميع تييئة  ترتكز المبلحظة المييأة عمىالمالحظــةالمييــأة: المعاينة، كا 
كمف ثـ  ،اا ككاقعين أك كضعية أك سمكؾ ما، كذلؾ قبؿ مباشرة المبلحظة ميدانين  البيانات حكؿ ظاىرة

يعد الباحث األدكات كالتقنيات الكفيمة بإجراء البحث االستطبلعي أك االستكشافي، مع ضركرة التسمح 
مف أجؿ  استعماؿ الكاميرا، كالياتؼ المصكر، كالميكركفكف... مثؿ: بمجمكعة مف اآلليات البحثية،

كيعني كؿ ىذا أف المبلحظة المييأة يتـ فييا إعداد كؿ شيء بشكؿ  ،تثبت مف المكضكع المرصكدال
مسبؽ، بتحديد المكضكع المبلحظ، كتبياف أىدافو كغاياتو، كرصد الكسائؿ المستخدمة في المبلحظة، 

 . كتحديد مجاؿ المبلحظة بشكؿ دقيؽ كمضبكط
المالحظةإجراءاتأما   ألىداؼ اكبياف الزماف كالمكاف كفقن ، المبلحظ اؿتحديد مجيي بإيجاز: ف،

التأكد مف صدؽ المبلحظة بإعادتيا عدة ك  ،كمتابعة المبلحظة ألنو قد ال يتسنى التسجيؿ محددة،
بؿ ال بيٌد أف تككف عممية التسجيؿ  المعمكمات، كال يجكز تأجيؿ تسجيؿ ،كعمى فترات متباعدة ،مرات
كعدـ الغفمة عف أية  ،ألف ذلؾ يدؿ عمى كاقعية السمكؾ ؛شرةن مبا أك بعد االنتياء منيا ،مباشرة

 .معمكمات
يمكف مبلحظة ك  ،: اطبلع الباحث عمى ما يريد بظركؼ طبيعية كبدقةيجابيات المبلحظةكمف إ 

 .(163) اكبيرن  اعينة كليس عددن 

                                                             
  /http://www.mofet.macam.ac.ilالمكقع: ( (163
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 لؾ الككو، كلذكممكف يشعر الممتحف بأنو مراقب فيغٌير مف سم ،اكبيرن  ا: أنيا تتطمب كقتن مف سمبياتياك 
 .بيػٌد مف تكرارىا

:المقابمة
فعف طريقة المقابمة  ،الرئيسة لجمع المعمكمات في البحث النكعي تعد المقابمة مف أىـ التقنيات  

كما تمكف ىذه الطريقة  ،يستطيع الباحث أف يتعرؼ عمى أفكار كمشاعر ككجيات نظر اآلخريف
لما ليا مف قكة في االستكشاؼ النفسي  ؛تي لـ تبلحظالباحث مف إعادة بناء األحداث االجتماعية ال

كاالجتماعي كالتربكم، كما تتميز بو مف عمؽ كمباشرة في تحصيؿ المعمكمات، كاستجماع البيانات 
يمكف االستغناء عف  كال ،التحميمية، مف أجؿ التكجيو، كالتحميؿ، كالمعالجة، كالتشخيص، كالتقكيـ

 اشر بيف الفاحص كالمفحكص؛ ألنيا تقنية تطبيقية تحقؽ تكاصبلن المقابمة التي تستكجب الجمع المب
، مف خبلؿ اقتراب الباحث مف المبحكث بطريقة كدية مباشرة، يسيؿ عبرىا جمع عبلن اا فإيجابين 

ا، مع تفريغيا في معطيات تركيبية استنتاجية، كتكميميا كترتيبن  ا كتحصيبلن المعمكمات الميدانية إعدادن 
حصائية.في بيانات رياضية    كا 

 ( بمفاىيـ عربية أخرل، Interview/Entretienيترجـ مصطمح ):وأىميتياةمالمقابمفيـوم
ا ا كتنقيبن االستبار الداؿ عمى الفحص كاالختبار كالتجريب، كالتدقيؽ في البحث سبرن  أك ،كالسبر
ي المغة ىك استخراج كنو مع العمـ بأف السبر ف ،اا ككشفن ا كبحثن ا، كتعميؽ الدراسة عممن كتدقيقن  كاستقراءن 

فيما كتبو عف السياسة: فكذلؾ ينبغي  "ابف سينا" ، حيث بيفاألمر، كالداللة عمى التجربة كاالختبار
 ،طبع الصبي، كيسبر قريحتو، كيختبر ذكاءه لمدبر الصبي إذا راـ اختيار الصناعة أف يزف أكالن 

 .(164) السبر بمعنى التجربة كاالختبار كالفحص كالتقديرفكىنا، 
 ذلؾ أفا؛ ا كاستكشافن كىناؾ مف يترجـ المفيـك بالمقابمة، لتقابؿ الباحث مع المبحكث معو استجكابن   

كمف  ،تثبيت فرضية معينة قصدب ؛المقابمة عبارة عف استجكاب يراد بو الكصكؿ إلى معمكمات ميمة
لما  ؛يف الباحث كالمبحكثا لكجو بالمحادثة التي تتـ فييا المكاجية المباشرة كجين  ثـ، فالمقابمة ىي:

في حضكرىما مف أىمية الستكماؿ التعبير المغكم بتعابير الصكت، كخصائصو، كتعابير الكجو، 
 (.165) كنظرة العيف كاإليماءات كالسمكؾ العاـ خبلؿ االستجابة لؤلسئمة

                                                             
 .249 مصطمحات تعميمية مف التراث اإلسبلمي، منشكرات المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمـك كالثقافة إيسيسكك، ص(: 2008) ، كآخركفخالد الصمدم(  (164
 .242 لنجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، صالمعجـ المكسكعي لعمـك التربية، مطبعة ا (:2006) أحمد أكزم  (165)
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كشخص أك أشخاص آخريف مف جية  ،محادثة أك حكار مكجو بيف الباحث مف جيةكالمقابمة ىي    
التكصؿ إلى حؿ مشكؿ، أك فحص فرضية،  مف أجؿ بغرض جمع المعمكمات البلزمة لمبحث، رلأخ

 (. 166) أك تحقيؽ ىدؼ معيف
مكضكع البحث، أك يتـ أثناء تبادؿ الحديث بتكجيو  شخصكال الباحث كىنا، فالمقابمة: لقاء يتـ بيف  

ما باست ،مف األخصائي شارية إما باستعماؿ طريقة حكارية شفكية مف جية، كا  خداـ طريقة حركية كا 
كتتكخى المقابمة تحقيؽ غرض عاـ، يتمثؿ في تقدير استعدادات الفرد أك ، سيميائية مف جية أخرل

  (.167) خصائص معينة لديو، أك التعرؼ عمى ميكلو كاىتماماتو كقدراتو
أداة ناجعة في ، ك جمع البيانات بطريقة شفكية مباشرةلميمة مف أنيا تقنية  أىميتياكتستمد المقابمة   

يـ كرغباتيـ كميكليـ بلتيريدكف التعبير عف آرائيـ كمشك ، الفالمستفتيياستجكاب عينة مف 
لذلؾ، ك  ا لكجو.كاىتماماتيـ كأدكائيـ عبر الكتابة، كيفضمكف التعبير عنيا بطريقة شفكية مباشرة كجين 

 العممي. يمة في تطكير البحثمالمقابمة مف الطرائؽ ال دتع
في  إال يمكف الحصكؿ عمييا ت عديدة تنشأ مف التفاعؿ الكدم في المقابمة الشخصية، المميزا كثمة 

إذ يستطيع الباحث عندما يقابؿ ، عف طريؽ االستفتاء أك االستمارة االتصاؿ غير الشخصي المحدكد
ا لكجو، أف يشجعيـ باستمرار، كيساعدىـ عمى التعمؽ في المشكمة، كخاصة في المفحكصيف كجين 

كما يستطيع المقابؿ أف يصؿ عف طريؽ التعميقات العارضة ، المشحكنة انفعاليا تبلالمشك
 تنقؿ في اإلجابات المكتكبة. ، كتعبيرات الكجو السميـ، كنغمة صكت، إلى معمكمات قد الفلممستفتيي

كتساعد ىذه الدالئؿ السمعية كالبصرية الباحث في ضبط إيقاع كنغمة المحادثة الخاصة، بحيث 
المعمكمات الشخصية كالسرية، كيحصؿ عمى معمكمات عف الدكافع كالعكاطؼ كاالتجاىات يستثير 

ا كسيمة مبلئمة لجمع البيانات ألطفاؿ الصغار كاألمييف بصفة تكجيو األسئمة شفكين  دكيع كالمعتقدات.
 (.168) خاصة

المقابمةأما عف   د ، فتتمثؿ في التشخيص عف طريؽ كصؼ الظاىرة المدركسة، كتحديأىداف
العنؼ، أك  صيشخت مثؿ: ىرىا الجمية كالمضمرة، كتعداد نتائجيا، كتقديـ الحمكؿ المناسبة ليا،امظ

أسباب التخمؼ العقمي لدل التبلميذ، أك نشخص عكامؿ اليدر المدرسي، ، أك مثبلن تشخيص الشغب
لدارسة بحث عف معمكمات جديدة الأك التكرار، أك الغياب، أك كىناؾ ىدؼ استطبلعي استكشافي، ك

ا ظاىرة الفتة لبلنتباه، تستمـز منا جمع المعمكمات، كتفريغيا لتحصيؿ النتائج المرجكة. كىناؾ أيضن 
                                                             

 .536 صالمغرب،  : المنيؿ التربكم، الجزء الثاني، منشكرات عالـ التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،(2006) عبد الكـر غريب  (166)
 .536ص: المرجع السابؽ،(  (167

طمعت منصكر غبلاير، مكتبة ك سميماف الخضرم الشيخ، ك بية كعمـ النفس، ترجمة: محمد نبيؿ نكفؿ، : مناىج البحث في التر (1986) ديكبكلد ب.فاف داليف  (168)
 .439-438ص  (، ص،2) مصرية، القاىرة، مصر، ط األنجمك
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أىداؼ تكجييية، يراد منيا استكشاؼ اىتمامات المفحكص، كتحديد رغباتو كميكلو كاستعداداتو 
  .التربكم كاإلعبلمي كقدراتو كمكاىبو، بغية تكجييو الكجية الحسنة، كىذا لو عبلقة كثيقة بالتكجيو

ىداؼ أخرل، كالتحميؿ، كأكىناؾ أىداؼ تفصيمية تدقيقية تتعمؽ باستقراء الظاىرة كاستكشافيا بدقة،  
 (.169) كالمقارنة، كالتقكيـ، كاالستنتاج

اعتبارىا تقنية إجرائية تربكية ميمة، إلى مجمكعة مف بتستند المقابمة، :وشروطيامكونـــاتالمقابمـــة
 :(170) تيةآلفي العناصر ا المتمثمة التقنية كالمنيجية، العناصر
 .المقابمة عبارة عف محادثة تكاصمية حميمة، سكاء أكانت لفظية أـ غير لفظية 
  تستمـز المقابمة الحكار بيف الطرفيف: الباحث كالمبحكث، أك المحاكر كالمتحاكر معو، أك

 ب.األخصائي الفاحص كالفرد المفحكص، أك المقابؿ كالمستجك 
  ا لكجو.المقابمة ىي محادثة تكاصمية مباشرة كجين 
 .ضركرة حضكر الطرفيف المتحاكريف في الزماف كالمكاف 
  .رصد السمكؾ المفظي كغير المفظي أثناء المقابمة كالتكاصؿ كالتحاكر كالمحادثة 
 .المقابمة عبارة عف أسئمة استجكابية شفكية مباشرة، قد تككف عفكية أك منظمة 
 مقابمة ىك تحصيؿ معمكمات كبيانات تتعمؽ بتكجيات الفرد، كقدراتو، كاىتماماتو، الغرض مف ال

 بغية إيجاد حمكؿ مناسبة كمكائمة.؛ وبلتكرغباتو، كاستعداداتو، كميكلو، كأىكائو، كأحكالو، كمشك
  لى الذيف يحبذكف المقابمة الشفكية عف تكجو المقابمة إلى األطفاؿ الصغار كاألمييف مف جية، كا 

 تبياف الكتابي مف جية أخرل.االس
  ضركرة االستعانة بالكراسات الكرقية، أك التسمح باألشرطة كاألقراص كالمسجبلت كالكسائؿ

 السمعية كالبصرية.
  ربط عبلقة كدية حميمة مع المفحكص، قكاميا المحبة كاألخكة كالتفاىـ كالتكاصؿ:" ليست

جابات العامة، بؿ ىي خبرة دينامكية بيف المقابمة الجيدة مجرد سمسمة مف األسئمة العارضة كاإل
فخمؽ جك كدم متسامح، كتكجيو المناقشة في ، شخصيف، تخطط بعناية لتحقيؽ ىدؼ معيف

ثارة دكافعو المستفتياالتجاىات المطمكبة؛ كتشجيع  لكي يستمر في  ؛عمى كشؼ المعمكمات، كا 
كلتقكيـ فاعمية ، ة الفنيةيفاكؿ ذلؾ يتطمب درجة عالية مف الميارة كالكك تقديـ حقائؽ مفيدة، 

                                                             
 .210-209ص: ص، ،مرجع سابؽ: (2012) عبد الكريـ غريب  (169)
    http://al3loom.com أمجد قاسـ، المقابمة، المكقع:( راجع: (170

http://al3loom.com/
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 ا كثيرا مف التساؤالت التي أثيرت حكؿ االستفتاءالمقابمة؛ يجب عمى الباحث أف يتذكر دائمن 
(171.) 

العمؿ عمى إقامة عبلقة كدية  مثؿ: الجكىرية،مجموعةمنالشروطوالقواعدتستمـز المقابمة ك     
قيؽ ذلؾ إال بتمثؿ الحياد كالنزاىة ال يمكف تح، ك مع الفحكص، بدكف تكمؼ أك تصنع أك تزلؼ

عبلكة عمى عدـ إظيار أم رد فعؿ أك القياـ بسمكؾ ما، قد يؤكلو المستجكب عمى أنو  ،المكضكعية
رفض، أك استيجاف لجكابو، مع اختيار لغة مناسبة يفيميا الفاحص كالمفحكص، كالحرص عمى أف 

المقابمة إلى استجكابات مفتكحة حرة، أشبو كي ال تتحكؿ  ؛تككف المقابمة مقننة كمكجية إلى حد كبير
عمى احتراـ تحفظ بعض المستجكبيف عمى  بلن ، فضباليذياف، كاالسترساؿ المنساب، كالتداعي الحر

بعض األسئمة، كتجنب السمطكية في إصدار األكامر، كعدـ اإللحاح عمى المستجكب، كذلؾ بإعادة 
 لعدـ كجاىتو، أك لككنو سؤاالن  ؛نع المبحكث بالسؤاؿإذا لـ يقت السيماطرح السؤاؿ نفسو مرات عديدة، 

جيؿ األجكبة عمى الدفاتر كالكراسات مف جية، أك االستعانة سالبد مف ت ، فضبلن عف أنواا كمقمقن حرجن 
كبعد ذلؾ، يتـ تفريغ األجكبة مف ، بالكسائؿ السمعية كالبصرية كاألقراص كاألشرطة مف جية أخرل

ذا استعصى األمر األشرطة بتأف كترك، حسب الب نكد كاألسئمة، كحسب تقنيات محددة في ذلؾ. كا 
ا كصعكبة، فعمى الباحث أف يسجؿ أجكبة المبحكث مباشرة، مع تدكينيا باستعماؿ استحالة كتعقيدن 

   .(172) ا، أك كتابة ممخص عاـ لكؿ األجكبةالرمكز، أك تمخيصيا فكرين 
 عديدة، كىي: تصنؼ المقاببلت كفقنا العتباراتأنواعالمقابالت:

     تصنيؼ المقاببلت عمى أساس عدد المبحكثيف إلى نكعيف ىما:
 ،أسيؿ أنكاع المقاببلت كتعد مف ،كىي الطريقة التقميديػة المتداكلة:أوالشخصيةالفرديةالمقابمة

في الكقت  كاحد باحثمع  أك مفحكصيف متعدديف د،كاحد مقابؿ مفحكص كاح باحثيقـك بيا ك 
 . اكصادقن  ا كامبلن ر بالحرية في التعبير عف نفسو تعبيرن يشع حتى ؛نفسو

في ك  ،ىي المقابمة التي يعمؿ فييا الباحث مع مجمكعة مف الناس في كقت كاحد :المقابمةالجماعية
نسيابيتو، كميمتو تسجيؿ التفاعؿ الذم ا  حث إدارة الحكار كتسييؿ جريانو ك ىذا النكع يككف دكر البا
ذا يتطمب ميارات في إدارة الحكار كتكجييو الكجية المرادة. كقد تككف يدكر بيف المشاركيف، كى

 ،المدركسةكالمقابمة الجماعية قد تظير جكانب مف الحالة  ،المقابمة الجماعية منظمة، أك غير منظمة
نتيجة لما يعطيو التفاعؿ بيف آراء المشاركيف كمشاعرىـ  ؛ربما ال تظير في أنكاع المقاببلت األخرل

 .كقدح ألفكار اآلخريف مف المشاركيف ،ـ مف إثراء لممقابمةكخبراتي
                                                             

 .439ص: ، مرجع سابؽ،ديكبكلد ب.فاف داليف  (171)
(172) Ahmad Tanzeh, Dasar-Dasar Penelitian,(Surabaya: elKaf, 2006), hlm. 33 
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 إلى: تصنؼ المقابمة الجماعيةمف جية أخرل، ك  
 كتجارب مر فييا المبحكث،  ،كتركز عمى خبرات معينة أك مكاقؼ محددة :مقاببلت بؤرية

 أك أزمة معينة. ،مثؿ: حدث سار
 المرتبطة بمشكمة معينة، مثؿ: كتركز عمى المشاعر كالدكافع كالحكافز  :مقاببلت عيادية

 مقاببلت المعالج النفسي لممرضى.
 نكع المقابمة إلى نكعيف ىما: تصنيؼ المقاببلت عمى أساسك   

سمسمة مف األسئمة المعدة سمفنا، كالتي سبؽ  أك المبحكث المشارؾ سؤاؿكفييا يتـ  المقابمةالمنظمة:
 ،كقد تستخدـ ىنا األسئمة المفتكحة ،األجكبة كحددت أنماط إجابتيا، فيناؾ قدر ضئيؿ مف التنكع في

كيككف دكر  ،كبنفس الترتيب كالطريقة ،كفي المقاببلت المنظمة يتمقى جميع المشاركيف األسئمة نفسيا
كليس عمى األجكبة  ،كطبيعة ىذا النكع مف المقاببلت يركز عمى األجكبة العقبلنية ،الباحث محايدنا

 .العاطفية
في المقابمة ك  ،كىي مقابمة غير مقننة، ذات أسئمة مفتكحة كعميقة :)العفوية(المقابمةغيرالمنظمة

كىذا النكع يمكف الباحث مف  ،غير المنظمة، يككف دكر الباحث أقرب لمدير الحكار أكثر منو مقاببلن 
أك تصنيفاتو عميو التي قد تحد  ،فيـ تفكير المشارؾ كسمككو دكف إسقاط فرضيات الباحث السابقة

  .(173) اؿ المشاركيفمف أقك 
 إلى نكعيف ىما: لعامؿ التنظيـ اكتصنيؼ المقاببلت كفقن   

المقننة كتتصؼ بأنيا محددة مف حيث األىداؼ كاألسئمة كاألشخاص كالزمف  :مقيدة() المقابمة
حيث تتـ في زمف كاحد كمكاف كاحد، كتطرح األسئمة بالترتيب كبطريقة كاحدة كلمدة زمنية  ،كالمكاف
ا لمعشكائية كالفكضى كالتناقض ككف فييا األسئمة معدة بشكؿ مسبؽ كمضبكط كمقنف، تفادين ت، ك محددة

 كالتكرار في طرح األسئمة. 
 المقننةالمقابمة جزئية  ةكتمتاز بأنيا مرنة، ييعطى فييا المبحكث التحدث عف أي :)مفتكحة(غير

ئمتو التي سبؽ كأف أعدىا، أك تتعمؽ بمشكمة البحث دكف قيد، كما أف لمباحث الحرية في تعديؿ أس
مرنة، تخضع لمتغيير كالتبديؿ كالزيادة كالتنقيح كتككف فييا األسئمة  ،زيادة مدة المقابمة أك إنقاصيا

مف الصعب ضبطيا ك أثناء المقابمة؛ ألف أجكبة المفحكص تككف حرة كمنسابة بشكؿ تمقائي كعفكم، 
 .بشكؿ معيارم مقنف

                                                             
(173) Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 231 
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شاؼ المعمكمات، تكذلؾ مف أجؿ اك ؛كغير المقننة ،لطريقتيف: المقننةبيف اكيمكف لمباحث أف يمزج   
  كتحصيؿ البيانات.

 (:174إلى ) لممبحكث الممنكحة الحرية درجةا لكتصنيؼ المقاببلت كفقن 
تمؾ المقابمة التي ال تحدد أسئمتيا بالمقابمة الحرة غير المقننة كيقصد  :الحرةالموجية المقابمة

 .اا تمقائين ا حرن مما يتيح الفرصة أماـ المبحكث لمتعبير عف شخصيتو تعبيرن  ؛اا سابقن تحديدا دقيقن 
ا ما غالبن ك  القياسية، غير بالمقابمة ى أحيانناسمت كأ ،الحرة بالمقابمة كتسمى :الموجية غير المقابمة

أنسب الطرائؽ لمكصكؿ إلى استبصارات بالدكافع الخفية أك  كىي تصطبغ بخكاص التحميؿ النفسي،
 يقترح ايفيمنة، كاالتجاىات غير المعترؼ بيا، كاآلماؿ كالمخاكؼ كالصراعات الشخصية، ك الكا

 الستثارة إال الباحث ال يتدخؿ محددة، غير حرة أسئمة بطرح كيقـك ،المبحكث عمى امكضكعن  الباحث
 ال أخرل كبصيغة السؤاؿ، مف اليدؼ لؾككذ الكممات معاني بعض بشرح لؾكذ ،كتشجيعو المبحكث

 بكضع كذلؾ المقابمة، مكضكع عف الباحث خرجي قدك ، قبؿ مف محددة أسئمة بصياغة الباحث ـيقك 
الباحث لممفحكص بالتحدث بحرية، كبصكرة كاممة، فيما  يسمح ، حيثتكجو مقابمتو عريضة خطكط

يحكي المفحكص قصتو، يعمؿ الباحث كمستمع  في حيفك . يتعمؽ بقضية أك كاقعة أك عبلقة معينة
كحينما تقترب المقابمة مف نيايتيا، قد يسأؿ  ،لكي يستثير تدفؽ المحادثة ؛ىميمة فطنة جيد، يدخؿ

كعف طريؽ كضع قيكد قميمة عمى اتجاه  ،بعض األسئمة المباشرة لكي يمؤل الثغرات كيكمؿ المناقشة
ا يحصؿ الباحث عمى صكرة طبيعية ممثمة لسمكؾ المفحكص، كيكتسب استبصارن ، كبذلؾ المناقشة
      .ص كأعماؽ اتجاىاتو كدكافعو كعكاطفو كمعتقداتوبخصائ

نصف المقابمة  ؛األسئمة مف مجمكعة بتحديد الباحث يقـك المقابمة مف النكع ىذا فيالموجية:
 دكف خركجو ألخر حيف مف أسئمة طرح في بحقو الباحث احتفاظ مع المبحكث، عمى بغرض طرحيا

 . المكضكع عف
 قابمتيف المكجية، كغير المكجية.كيمكف لمباحث الجمع بيف الم 

 أنواعالمقابمةحسبمدتيا:
مشكمة طارئة كبسيطة كخفيفة كمف الممكف حميا بسيكلة  باحثكتحدث إذا كاجو ال المقابمة القصيرة:

    .كتككف حاجة المسترشد فييا لمحؿ قميمة
المشكبلت الصعبة كيمجأ إلييا المسترشد في  ،دقيقة( 45) كقد تصؿ ىذه إلى المقابمة الطكيمة:

 .كقد تتكرر أكثر مف مره ،التي تحتاج إلى كقت كالعميقة

                                                             
  .77، ص القاىرة ،أصكؿ البحث العممي ، المكتبة األكاديمية(: 1996) أحمد عبد المنعـ حسف( (174
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 عمقيا: أنواعالمقابمةحسب
  ىما: لعمؽ المقابمة إلى نكعيفا تصنيؼ المقاببلت كفقن  

 كتتـ بسرعة حكؿ أفكار المبحكث األكلية.:سطحيةمقابمة
ة بأف يحدد الباحث المكضكع كيترؾ كىي تناسب البحكث االستكشافية، كتبدأ المقابم :مقابمةعميقة

لممبحكث التعبير عف رأيو دكف مقاطعة أك اعتراض، كعادة تتـ المقابمة المعمقة مع عدد مف 
 أشخاص كذلؾ لسيكلو ضبطيـ كتكجيييـ مف قبؿ الباحث (6) المبحكثيف كينصح أال يزيد عف

(175.) 
طبيةالمقابمة:حسبأنواعالمقابمة

 إلى نكعيف ىما: المقابمة لطبيعة اتصنيؼ المقاببلت كفقن  
:ذاتيةمقابمة

:مقابمةموضوعية
 إلى نكعيف ىما: المقابمةفي المتخذ  لنكع اإلجراءا كتصنيؼ المقاببلت كفقن 

:مقابمةمكتوبة
:مقابمةمسجمة

 المقابمة إلى نكعيف ىما:ا لطبيعة كتصنيؼ المقاببلت كفقن 
:مقابمةلفظية

:مقابمةغيرلفظية
 المقابمة إلى نكعيف ىما: لرسميةا لمقاببلت كفقن كتصنيؼ ا

تتطمب المقاببلت الرسمية استخداـ مجمكعات األسئمة، كقكائـ التقدير، كقكائـ التدقيؽ :مقابمةرسمية
ا، كيقكد المقابمة نحك كينبغي عمى المدرس أثناء المقابمة أف يصغي جيدن  ،التي تـ إعدادىا مف قبؿ

تحقيؽ اليدؼ المنشكد
  المشكبلت الراىنة، كتحديد الصعكبات. مىعتركز ك :ةغيررسميةمقابم
 :المقابمةمنحيثالغايةواليدفأنواع

 :إلى تصنيؼ المقاببلت مف حيث الغاية كاليدؼ 

                                                             
175) )J. W. Creswell, (2009). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (3rd ed.): SAGE 

Publications.  
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تمؾ المقابمة التي يقـك بيا الطبيب أك األخصائي االجتماعي أك  بيا يقصدك  :المقابمةالتشخيصية
عمبلء مف المرضى كذكم المشكبلت، كالتعرؼ عمى العكامؿ بيدؼ تشخيص حاالت ال ؛النفسي

   . األساسية المؤثرة في المشكمة التي يعاني منيا
  التي تيدؼ إلى رسـ خطة لعبلج المبحكث. ىي تمؾ المقابمة ك  :المقابمةالعالجية

البيانات ت المتعمقة ىي تمؾ المقابمة البحثية التي يقـك بيا الباحث لجمع البياناك  :المقابمةلجمع
 بمكضكع البحث، كتستخدـ في كافة البحكث االستطبلعية، كالكصفية، كالتجريبية.

 التي الظكاىر ككؿ ا،محددة سمفن  المكاضيع مف بمجمكعة مزكد الباحث يككفكفييا  :المقابمةالمركزة
 مقيد غير كىك بالبحث، المتعمقة األسئمة في طرح الكاممة الحرية لمباحث تككفي ،بالبحث عبلقة ليا

، االنتباه عمى خبرة محددة مر بيا المفحكص زيتركب، كذلؾ المبحكثيف عمى األسئمة طرح بأسمكب
ا لمعرفة اآلثار الخاصة التي أحدثتيا ىذه يبذؿ الباحث جيدن ، افإذا كاف قد شاىد مسرحية أك قرأ كتابن 

، عميو أف يحمؿ المسرحية الخبرة فيو. كلكي يسبر الباحث اتجاىات المفحكص، كاستجابتو االنفعالية
كيقصر المحادثة أثناء  ،سئمة كإطار لممناقشةثـ تستخدـ األ ،قبؿ مقابمتو كامبلن  أك الكتاب تحميبلن 

، ا كامبلن بأف يعبر عف نفسو تعبيرن  لممستفتيكيسمح ، المقابمة عمى القضايا المتعمقة بيذا المكضكع
 (. 176نحكه ) عمى أف يكجو الباحث خط تفكيره

:لمغرضمنيااوفقًلمقابمةاأنواع
 :إلى منيالمغرض  اتصنيؼ المقاببلت كفقن ك   

 .مقابمة استطبلعية مسحية، بيدؼ جمع بيانات أكلية حكؿ المشكمة 
 .مقابمة تشخيصية، أم تحديد طبيعة المشكمة، كالتعرؼ عمى أسبابيا كرأم المبحكث حكليا 
 .مقابمة عبلجية، أم تقديـ حمكؿ لمشكمة معينة 
  استشارية، بيدؼ الحصكؿ عمى المشكرة في مكضكع معيف.مقابمة 
 مقاببلت ذات أسئمة مقفمة مفتكحة، كىي تمزج بيف النكعيف السابقيف. 

، مفتكحة )غير محددة اإلجابة(ىناؾ نكعاف مف أسئمة المقابمة، أحدىا: األسئمة الأسئمــةالمقابمـــة:
لنكعية مف األسئمة بغزارة المعمكمات التي تمتاز ىذه ا، ك التي ال تعطي أم خيارات لئلجابةكىي 

)محددة . كثانييا: األسئمة المغمقة يمكف الحصكؿ عمييا كلكف مع صعكبة تصنيؼ اإلجابات
 .... إلخ.  اأحيانن  ، أـال أـ إما بنعـ ،ىي األسئمة التي تككف اإلجابات عمييا محددة، ك اإلجابة(

                                                             
 .442 ص سابؽ،المرجع ال(  (176
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ا،  تستند المقابمة   كالبد  ،سئمة االستجكابية أك االستباريةمجمكعة مف األ إلىالتربكية  كمنياعمكمن
 :(177) تيةآلذه األسئمة بالسمات كالمكاصفات اأف تتصؼ ى

 ف تككف األسئمة ىادفة كبناءة كمفيدة.أ 
 .أف تككف األسئمة مختصرة كمختزلة كمكثفة 
 ،كمكممة. أف تككف األسئمة متنكعة: مغمقة، كمفتكحة، كمتزاكجة، كمتعددة االختيارات، كمعممة 
  أف تككف األسئمة مف جية عفكية، كمف جية أخرل منظمة، كيمكف أف تككف كذلؾ مكلدة مف

 أجكبة المبحكث.
 ىك تربكم، كنفسي، كاجتماعي، كطبي، كفيزيكلكجي. يمكف أف تتأرجح األسئمة بيف ما 
 .شكالياتو األساسية كالمحكرية  أف ترتبط تمؾ األسئمة بفرضية البحث كا 
 تحمؿ إيحاءات مجازية  ة كاضحة كسيمة كمباشرة، ال تقبؿ تأكيبلت عدة، كالأف تككف األسئم

 غامضة.
 ا.ا كمنطقين ا كنفسين ف تككف األسئمة متسمسمة كمترابطة مكضكعين أ 
 .أف تككف األسئمة مكجية في خدمة المكضكع 
  ذا اتخذت طابعن  ،اتتخذ أسئمة المقابمة طابعا شفكين رة كاستبياف ا، فإنيا تتحكؿ إلى استماا كتابين كا 

 كاستفتاء.
 بالخطكات اآلتية: الجيدة إجراء المقابمةيسير :الجيدةخطواتإجراءالمقابمة

يجب عمى الباحث عند إعداده لممقابمة أف يحدد ىدفو مف  تحديداليدفأوالغرضمنالمقابمة:
، ات التي يسعى إليياإجراء المقابمة األمكر التي يريد انجازىا كالحقائؽ التي يريد مناقشتيا كالمعمكم

كال يترؾ ىذا األمر معمقا  ،كأف يقـك بتعريؼ ىذه األىداؼ لؤلشخاص التي سيجرم معيـ المقابمة
 . بالصدفة إلى أف يجرم المقابمة

 : كيتضمف :اإلعدادالمسبقلممقابمة
 كالجيات التي ،تحديد األشخاص المعنييف بالمقابمة أك الجيات المشمكلة بالمقابمة )األشخاص 

 (. لدييا معمكمات كافية ككافية ألغراض البحث
  عداد قائمة األسئمة كاالستفسارات كربما يككف مف األفضؿ إرساليا قبؿ إجراء المقابمة تحديد كا 

 .إلعطاء المبحكثيف فكرة عف المكضكع كيراعي فيو إعداد األسئمة لمكضكح كالصياغة الدقيقة

                                                             
 .441 ص مرجع سابؽ،، ديكبكلد ب.فاف داليف  (177)
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  تتـ  كااللتزاـ بذلؾ )عادة ما ،كؼ المبحكثيفتحديد مكاف ككقت المقابمة بما يتناسب مع ظر
ذا كاف في اإلمكاف التأثير عمى ظركؼ المقابمة كيمكف  (،المقابمة في مكاف عمؿ المبحكث كا 

 . اقتراح إجراء مقابمة في مكاف خاص لسرية المعمكمات كتكفير اليدكء
جرائيا: كحتى  ،تماـ كتعاكف المبحكثىناؾ عدة أمكر عمى الباحث إتقانيا إلثارة اى تنفيذالمقابمةوا 

 ، أىميا: تككف المقابمة مفيدة
  إيجاد الجك المناسب لمحكار مف حيث إيجاد المظير البلئؽ لمباحث كاختيار العبارات المناسبة

  ،لممقابمة
  يخمؽ الباحث أجكاء صداقة كثقة كتعاكف مع المبحكث بأف يكجد بيئة كدية لممقابمة كأف تككف

 يشعر المبحكث بأف المقابمة عبارة عف استجكاب كأال ،كتمقائيةالمحادثة ضعيفة أيضا 
 دراسة الكقت المحدد لجمع المعمكمات بشكؿ لبؽ . 
 التحدث بشكؿ مسمكع كعبارات كاضحة. 
  إذا كانت المقابمة تخص شخصا كاحدا محددا يستحسف أف تككف معو عمى انفراد بمعزؿ عف

 . بقية العامميف معو
  المبحكث أك إعطاء المبحكث االنطباع بأف جكابو غير صحيح بؿ أف يتجنب الباحث تكذيب

عطاء أمثمة كما شابو ذلؾ  . يترؾ لممبحكث إكماؿ اإلجابات كالطمب منو تكضحييا كا 
 كيتـ ىنا القياـ باآلتي::تسجيلوتدوينالمعمومات

 يجب تسجيؿ المعمكمات كاإلجابات أثناء المبلحظة مباشرة كيككف ذلؾ عمى أكراؽ محددة 
سمفا حيث تقسـ األسئمة إلى مجاميع كتكضيح اإلجابة أماـ كؿ منيا ككذلؾ المبلحظات 

 . اإلضافية كمف األفضؿ )إذا أمكف( تسجيؿ الحكار بكاسطة جياز تسجيؿ
 يقع في  أف تسجؿ المعمكمات بنفس الكممات المستخدمة مف الشخص المعني بالمقابمة )ال

 (. خطأ في استبداؿ الكممات
 لباحث عف تفسير العبارات التي يقدميا الشخص المبحكث كاإلضافة عمييا بؿ أف يبتعد ا

يطمب الباحث منو إعادة تفسير العبارات إذا تطمب األمر ذلؾ )الباحث يجب أف يميز بيف 
 . الحقائؽ كالمعمكمات كاستنتاجاتو كال يقع في خطأ اإلضافة كالحذؼ

  ككتابة اإلجاباتإجراء التكازف بيف الحكار كالتعقيب كبيف تسجيؿ . 
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  إرساؿ اإلجابات كالمبلحظات بعد كتابتيا بشكؿ نيائي إلى األشخاص التي تمت مقابمتيا
 (. 178) لمتأكد مف دقة التسجيؿ

وسمبياتيا المقابمـــة إيجابيات شاؼ البيانات، كتحصيؿ تاك لممقابمة إيجابيات عديدة، منيا::
كمف ، فسية كاالجتماعية التي يككف عمييا المبحكثالمعمكمات، كبناء المعطيات، كتفيـ الظركؼ الن

ا لنجاعتيا، ؛ نظرن ربكية اإلجرائية في كتابة البحكثا عف ىذه التقنية التال يمكف االستغناء إطبلقن  ثـ
لمعالجة المفحكص ؛ بما يجعميا سببلن كمركنتيا، كسيكلتيا، كبساطتيا، ككضكحيا، كمباشرتيا

كبيذا، يككف اليدؼ مف المقابمة ىك البحث عف الحمكؿ ؛ ااجتماعين ا أك ا أك تربكين ا أك نفسين عضكين 
 شكمة البحث.الناجحة لم

تشكؿ المقابمة كسيمة لمحصكؿ عمى معمكمات كافية، عمى اعتبار أف أغمب الناس يميمكف إلى ك   
ي ا، فيـ يعطكف البيانات كاممة، كبسيكلة أكثر في المقابمة الشخصية منيا فتقديـ المعمكمات شفكين 

االستبياف، كيستطيع الباحث تشجيع المستجكبيف، كمساعدتيـ عمى التعمؽ في المكضكع، أك الكشؼ 
 عف المشكبلت ذات الشحنة االنفعالية، كذلؾ عف طريؽ التعميقات، كتعبيرات الكجو، كنغمة الصكت

(179.) 
كتكضيح األمكر عمكمات المقابمة أكثر دقة مف معمكمات االستبياف إلمكانية شرح األسئمة كما أف م 

ؽ لتقييـ الصفات الشخصية لؤلشخاص المعنييف بالمقابمة كالحكـ ائمف أفضؿ الطر ، بؿ ىي المطمكبة
 .عمى إجاباتيـ

، ال تككف المقابمة إيجابية كىادفة كبناءة كمفيدة، إال بتك    فر مجمكعة مف الشركط اكعمى العمـك
ىؿ تجنب اإلسراؼ ك ا؟ متزنن ك ا صريحن ك كفؤا ك ا فعمى مستكل العبلقة: ىؿ كاف المقابؿ لطيفن  ،المناسبة

ىؿ تحاشى أسمكب التعالي أك الحماية أك الدىاء ك في العاطفة أك الجد أك التعاطؼ مع المفحكصيف؟ 
ا مناسبة كمدخبل مبلئما في ىؿ كانت مبلبسو مناسبة؟ ىؿ استخدـ ألفاظن ك أك الخبث أك العنؼ؟ 

  (. 180) العمؿ مع مستفتى معيف؟
التي  ة كنجاعة، بالمقارنة مع البحكث التربكية التجريبيةيككفاقيمة أقؿ  أنياالمقابمةومنسمبيات

تحميؿ البيانات التي يتـ الحصكؿ عمييا ، ثـ إف اا كاستنتاجن تعتمد عمى المعطيات اإلحصائية كصفن 
ر كتأكيؿ ا بالمكضكعية الكافية، لتعرض البيانات لتحميؿ كتفسيتسـ أحيانن ت بطريقة المقابمة، قد ال
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مما يعكؽ  ؛عف تداخؿ شخصية الباحث كالمبحكث في مكقؼ المقابمة فضبلن ، يتأثر بشخصية الباحث
 (.181) مف الناحية اإلبستمكلكجية الحصكؿ عمى بيانات دقيقة

 منيا ما يأتي: :المقابمة عيوب

 عطاء التعاكف في المقابؿ رغبة عمى كبير حد إلى متكقؼ نجاحيا   دقيقة. المعمكمات كا 

 ف ،طكيبلن  اكقتن  يتٌطمب الكاحد الفرد مقابمة ألنيا ؛انسبين  األفراد مف كبير عدد مقابمة يصعب  كا 

 الجماعية.  المقابمة بفرصة تسمح كأخرل أحياننا، تفرض بحكث ىناؾ كانت

 يجرم الذم الشخص عمى تٌؤثر التي األخرل كبالعكامؿ لؤلفراد النفسية بالحالة المقابمة تتأثر 

 في اجدن  مرتفع الشخصي التحيز احتماؿ فإف كلذلؾ معنا، عمييما أك المبحكث عمى أك المقابمة،

 طبيعة ألف نفسيا؛ بالحدة األمر فميس التعميـ، أما في النفس، عمـ مجاؿ في خاصة البيانات،

نما بالذات الكاحدة، متٌعمقة فردية ليست الحقؿ؛ ىذا يطرحيا التي المكاضيع  مرتبطة جماعية كاٌ 

 بو.  يعتد حد إلى كالتأٌثر التحيز يصؿ ال كلذلؾ معينيف، كلكمست بفكج
 كجيد أكبر في التنقؿ  ،كتحتاج إلى كقت أطكؿ لئلعداد ،مكمفة مف حيث الكقت كالجيد

  .كالحركة

 قد يخطئ الباحث في تسجيؿ بعض المعمكمات . 

 عطاء الباحث الكقت الكافي لمحص ،نجاحيا يتكقؼ عمى رغبة المبحكث في التعاكف كؿ كا 
 . عمى المعمكمات

 مكانات تتعمؽ بالمباقة كالجرأة  . قد ال تتكافر لكؿ باحث التي إجراء المقابمة يتطمب ميارات كا 
   إعطاء في كيتردد إيجابي، بمظير يظير أف في كيرغب نفسو، عمى الشخص يحترز قد 

 أك المبحكث يحرج أال يجب كلذلؾ المقاًبؿ، يرضي أك يستعدم كقد نفسو، عف المعمكمات

 الكدم الجك عمى كتٌؤثر نفسو الدفاع عف إلى تضطره ىجكمية أسئمة إليو تكجو أك اتيامو،

 .لممقابمة

 المفتكحة، المقاببلت في كمية تحميبلت إلى اخضاعيا أك لئلجابات الكمي التقدير صعكبة 

    .نكعينا أك كيفينا تحميبلن  البيانات تحميؿ ىك األنسب فإف كلذلؾ
والسجالت:الوثائق

 أك سجبلت أك يكميات أك رسائؿ أك مكتكبة أك مطبكعة)تككف  قد ماضية ألحداث سجبلت كىي
 الباحث ، حيث يقضى(رسمية كقائع أك كقكانيف أنظمة أك كمجبلت كصحؼ خرائط أك إيصاالت

                                                             
 .243 ص ،ابؽس، مرجع أحمد أكزم(  (181
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 المصادر، ثـ يقـك تحميؿ كفي المتخصصة، كالفيارس الكثائؽ أمكنة تحديد في كقتو مف كبيران  جزءان 
 تككف أف يمكف التي المعاني كتكضيح لمماضي، تفسيرات تكفير بغرض ؛الحقائؽ بتفسير ثالبح

 .معاصرة كقضايا لممارسة أساسنا
، كالكتب، المذكراتكانت طريقة الكثائقية ىي الطريقة المستعممة لجمع الحقائؽ عف طريؽ ك   

، مثؿ: اء المكتكبةأم األشي، (dokumenالكثائؽ مشتقة مف لفظ "كثؽ" )ك  ،كالكثائؽ األخرل
صحؼ الك الصكر، كالتقارير، ك  ،منشكراتلكتب، كالمجبلت، كالكامكتكبة، المطبكعة أك السجبلت ال

 (.182إلخ )..  رسائؿ، أك يكميات، ك أنظمة كقكانيفك ، المجبلتك 
الكثائؽ  دتع ، إذتحميؿ الكثائؽبالمعمكمات في البحث النكعي يتـ جمع  الطريقةكبكاسطة ىذه   

ا لمبحث التربكم النكعيمصدرنا مي فالتقارير التي يكتبيا  ،فمف خصائص المجتمع الحديث التكثيؽ ،من
عند زيارتيا، كما يكتبو  المدارسالمشرفكف التربكيكف كؿ عاـ، كالتكجييات التي يبدكنيا في سجبلت 

ا بؿ م ،المعممكف كالخبراء مف تقارير كبحكث كمبلحظات، كما يصدر مف تقارير كتكجييات رسمية
 ،ىذه كثائؽ ميمة لمباحث ، كتعد كؿأك في رسائميـ لممعمميف ،في دركس اإلنشاء ميذبلتقد يكتبو ال

 فتشييراقب الباحث ك ، حيث كيستطيع مف خبلؿ دراستيا كتحميميا التكصؿ إلى نتائج ميمة كمفيدة
 كالدليؿ. عطاء البرىافإل األشياء المكتكبة

  .المدرسية المناىج تحميؿ مثؿ نكعية أساليب الى باإلضافة كمية بطريقة الكثائؽ ىذه تحميؿ كيمكف  
جمعالبياناتوالمعموماتفيالبحوثالنوعيةوتحميميا:مراحلسادًسا:

 كتسجيؿ اختيارىا، مف التفاعمية العمميات تظير النكعي لبحثا لجمع البيانات في مراحؿ عدة ىناؾ
 المراحؿ كما يأتي:البيانات، كىذه  بتحميؿ ينتيي أف إلى البيانات

األولى:  كالثقة بالعبلقات الباحث إقامة خبلؿ مف الميداف في األكلي األياـ كتتضمف المرحمة
 يقابؿ حيث المقصكدة، العينات لمكقع شمكلي حس كتككيف الجماعات، أك األفراد مع المتبادلة
ا الباحث  الباحث يقـك الكقت نفس كفي الثمجية، الكرة عينة أسمكب ذلؾ بعد يبدأ قبلئؿ اشخاصن
 األسئمة كصياغة كترتيب المبلحظة، أسمكب عمى كالتعديؿ كالتسجيؿ المقابمة إجراءات بصقؿ

 . المقاببلت خبلؿ كاإلجابات
 الرئيسة البيانات جمع في المبلحظة يبدأ المرحمة ىذه الرئيسة: كفي البيانات جمع :الثانيةالمرحمة

 البيانات جمع استراتيجيات اختيار في الباحث تمريس كما لمكثائؽ، كقراءة كرؤية سماع في
 ذىنيان  كالحقائؽ األفكار كمعالجة لمبيانات، المبدئي التحميؿ فيبدأ لممعمكمات، المقدميف كاألشخاص

                                                             
    .101، عماف ،المسيرة دار النكعي، البحث (:2002) آخركفك  ،زينة بكأ يدفر ( 182
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 تأكيدان  تتطمب التي كالحقائؽ األفكار الباحث يحدد أكلية نماذج تظير كبينما البيانات، جمع خبلؿ
 . اإلغبلؽ مرحمة في

 تاريخ يكجد ال حيث النياية، مف البيانات جمع البيانات: يقترب جمع إغبلؽ :الثالثةالمرحمة
 تـ التي البيانات كعمؽ البحث بمشكمة البيانات جمع نياية كترتبط البيانات، جمع لنياية افتراضي
 التي جالنتائ كتأكيد المحتممة، لمتفسيرات االىتماـ مف مزيدنا الباحث يكجو المرحمة ىذه كفي جمعيا،
 . المتبقية الكثائؽ أك المقاببلت في الرئيسة المعمكمات مقدمي مع بالعمؿ تظير

 بالتحميؿ البيانات جمع اكتماؿ في المرحمة ىذه البيانات: تتميز جمع اكتماؿ :الرابعةالمرحمة
 سجمة،الم الباحث بيانات في مكجكدة ىي كما الحقائؽ ببناء البيانات بتحميؿ فيبدأ لمبيانات، الرسمي
 أف قبؿ ساساأل البيانات تحميؿ دكيع المحتممة، التفسيرات أك األفكار إلى التكصؿ ببطء يحاكؿ بينما
 .تفسيراتو الباحث يقدـ

 فيمر بالخطكات اآلتية:،المعموماتوالبياناتتحميلأما  
ا مدة في ىذه المرحمة يككف لدل الباحث كـ كبير مف البيانات، أمضى في جمعي :تنظيمالبيانات

كما أف لديو كمنا مف الممحكظات األكلية  ،زمنية طكيمة، ما بيف مقابمة كمبلحظة ككثائؽ كغير ذلؾ
ىذه المعمكمات إلى تنظيـ كترتيب يساعد عمى  ، كتحتاجالتي سجميا في أثناء جمع المعمكمات

ـ كاحد، بؿ كليس ىناؾ نمط تنظي ،الرجكع ليا بشكؿ سريع، كعمى التعامؿ معيا بشكؿ ييسر تحميميا
يمكف لمباحث أف ينظـ البيانات بالشكؿ الذم يراه مناسبنا، فيمكف تصنيفيا حسب طريقة جمع 
المعمكمات )المبلحظة أك المقابمة أك الكثائؽ(، كيمكف تصنيفيا عمى حسب األفراد الذيف أجرم 

ا لو كلؤلسمكب الذم سينتيجو في ،عمييـ البحث، أك غير ذلؾ كيمكف  ،التحميؿ بما يراه الباحث مبلئمن
أف يتـ ىذا التنظيـ بشكؿ يدكم، عف طريؽ كضعيا في ممفات، أك يمكف االستفادة مف الحاسب في 

تساعد عمى عمميات تنظيـ  برامج حاسكبية مخصصة لمبحث النكعيكىناؾ  ،تصنيفيا كفيرستيا
 . البيانات كتحميميا
في تسجيؿ نظاـ تصنيؼ يسير عميو في  في القراءة األكلية لمبيانات يبدأ الباحث ت:تصنيفالبيانا
كىذا النكع مف التصنيؼ ىك عبارة عف إعطاء عناكيف لممعمكمات التي تحتكييا  ،أثناء التحميؿ

فيذا التصنيؼ  ،كىذه الجزئيات قد تككف كممة أك عبارة أك جممة أك فقرة كاممة ،البيانات المجمكعة
ا لتمؾ الجزئيات التي يرل ا كبعض الباحثيف  ،لباحث أنيا ذات معنى في بحثويككف عنكاننا أك اسمن

 ، كذلؾ باستخداـيسمي ىذا النكع مف التصنيؼ )التصنيؼ المفتكح(، كقد يسمى )التصنيؼ الكصفي(
 .عامؿ أساس في تحديد كتكجيو نظاـ التصنيؼكأسئمة البحث 
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ع البيانات ال بد أف عممية جمك  ،يبدأ التحميؿ بشكؿ أك بآخر مع بداية جمع البيانات تحميلالبيانات:
أما مرحمة التحميؿ الخالص فتككف بعد االنتياء مف جمع  ،يتخمميا نكع مف التحميؿ، كلك بشكؿ مبدئي

فمف المرجح أف يقـك الباحث خاصة المبتدئ بالتركيز عمى جمع البيانات  لؾكلذ ،البيانات
 .كاستكماليا، ثـ يتفرغ لعممية التحميؿ بعد ذلؾ

عممية التحميؿ بعد االنتياء مف جمع البيانات مباشرة، بؿ ربما مف المفيد ترؾ  ليس مف الجيد بدءك   
يخرج  حتىكذلؾ لطرد الممؿ عف نفس الباحث مف ناحية، ك  ؛البيانات قميبلن كاالنشغاؿ بشيء آخر

لكف ليس مف الجيد ك  ،ال يقرأ ما في ذىنو في أثناء قراءتو لمبيانات حتىالباحث مف جك البحث قميبلن 
حتى ال ينسى الباحث السياقات التي جمعت فييا البيانات، كالتي تفيد  ؛ا أف تطكؿ فترة االبتعادأيضن 

  .كثيرنا في كضع المبلحظات عمى تمؾ البيانات
، يجب أف يعيد الباحث القراءة كيسجؿ مبلحظاتو بعد أف كالتحميؿ عد التصنيؼب :تسجيلالمالحظات

التصنيفي، أم بعد أف أعطي عنكاننا مميزنا لكثير مف جزئيات  استقر في ذىنو ىيكؿ مبني ليذا النظاـ
ف كانت باىتة لمعاف في بداية التككف، لـ  البيانات التي لديو، كبدأت تظير لديو نقاط تمثؿ معالـ كا 

كتككف ىذه المبلحظات عمى شكؿ أسئمة تؤدم إلى مزيد  ،تكف ظاىرنا عند الجمع األكلي لممعمكمات
معمكمات المتكفرة أك لمبحث عف معمكمات إضافية، أك عمى شكؿ تسجيؿ مف البحث سكاء في ال

لكنيا تحتاج إلى تحقؽ. ككمما تكررت القراءة زاد احتماؿ ك عبلقات بيف الفئات التي كضعت، 
كال يكتفي  ،الباحث أف يكثر مف قراءة بياناتو يجب عمىف لؾاكتشاؼ شيء جديد في البيانات، كلذ

يستطيع الباحث أف يحدد إذا ما كانت العينة التي حددىا  خطكةفي ىذه الك  ،بالقراءة أك القراءتيف
أك تعذر بناء نظاـ تصنيفي  ،كمما كثرت األسئمة دكف إجاباتك  ؟،كتفي بغرض البحث أـ ال ،مرضية

 .كالحاجة لمزيد مف البيانات ،جيد كاف ذلؾ مؤشرنا عمى نقص العينة
واألنماط األنساق لكنو يككف عمى مستكل ك نماط نكع مف التصنيؼ، تحديد األنساؽ كاأل :تحديد

ألنو يجعؿ الفئات تدكر عمى  ؛أعمى مف التجريد، كلذا قد يسميو بعض الباحثيف التصنيؼ المحكرم
كقد  ،ألنو يجمع عددنا مف الفئات في أسرة كاحدة ؛محكر كاحد، كقد يسميو آخركف أسر التصنيؼ

فبعد أف يتـ التصنيؼ المفتكح، كيتـ  ،الكصفي( يسمى التصنيؼ أالستنتاجي )في مقابؿ التصنيؼ
كضع المبلحظات عمييا تعاد قراءة البيانات المصنفة، لتصنيؼ الفئات مرة أخرل عمى شكؿ أنماط 
كأنساؽ في مستكل تجريدم أعمى مف التصنيؼ المفتكح الذم ىك عبارة عف عناكيف لجزيئات 

كعمؿ  ،إليجاد عبلقات ؛ر عميؽ كقراءة متأنيةالمعمكمات. كيحتاج ىذا النكع مف التصنيؼ إلى تفكي
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مقارنات بيف مجمكعات البيانات، بحيث يحدد الباحث األنماط كاألنساؽ التي تككنت مف تصنيؼ 
 (.183في صكرة حقائؽ ) البيانات، كيبدأ في ضـ بعضيا كالمقارنة بيف تمؾ األنساؽ كاألنماط

المطالعة، كالتصنيؼ، كالتنظيـ، كالتفسير  تحميؿ الحقائؽ ىك مجمكعة مف عمميات: تحميلالحقائق
تككف األنماط ، فبعد كاديمية كعمميةكأتصير المظاىر ذات قيمة اجتماعية نحك التحقيؽ حتى 

كاألنساؽ يحتاج الباحث إلى الترقي قميبلن في التجريد، ليصكغ تمؾ األنماط كاألنساؽ عمى شكؿ نتائج 
سمي ىذه تك  ،ف خبلؿ التصنيؼ األساسي المفتكحلمبحث، تدعميا األنساؽ التي ظيرت كتشكمت م

ألف الباحث يختار في عممية التصنيؼ ىذه ما يتناسب مع أسئمة  ؛التصنيؼ االنتقائيبالمرحمة 
 .بحثو، كربما يدع ما سكل ذلؾ

 ة عف طريؽ اآلتي:الحقائؽ الكيفيكيتـ معالجة 
الميداف لفيـ العمميات أك األحكاؿ  عنى حضكر الباحثة إلىكت:تحميلالحقائقبالطريقةاالستقرائية

أك  (،184) خذ االستنباط مف تمؾ العممياتأك  ،يمياك التي تقع طبيعية، ككتابتيا، كتحميميا كتفسيرىا كتق
ثـ يأخذ مف تمؾ األمكر الخاصة  ،أف التحميؿ االستقرائي ىك التحميؿ الذم يبدأ مف األمكر الخاصة

ثـ يتجو لمحكـ عمى  ،الجزء مفىك التحميؿ الذم يبدأ ك  ،ئيأك التحميؿ االستقرا ،إلى األمكر العامة
 ، كذلؾ كما يأتي:الكؿٌ 

 عني كيفية االستخداـ لكصؼ األحكاؿ بالتتابع.  كت :المعاينة الجميدية
 ؼ البحث.اىدألؿ عمى المعاينة المكافقة ك عني كيفية الحصكت :المعاينة المدخنية
 عمى أمثمة البحث. مناسب لجمع الحقائؽ بناءن ظر في الكقت النالعني كت :المعينة الكقتية

 :تيةآلـ بالخطكات اياقيتـ الصحيحة، محصكؿ عمى الحقائؽ الل: تفتيشصحةالحقائق 
ألجؿ نيؿ الحقائؽ المطمكبة كالمناسبة، فبل يمكف أف تجرم تمؾ المشاركة  :ضورحتطويلمدةال1

 ،ا بيف أسبكعيفيقضي أكقاتن  رقت الحضك ككاف ك  ،كلكف البد مف تطكيميا كتمديدىا ،في مدة قصيرة
 الستكماؿ الحقائؽ المطمكبة. ؛اا كاحدن ثـ يزاد اسبكعن 

باختبار صحة الحقائؽ عف طريؽ المناقشة مع بعض  تقـك الباحث :المناقشةمعبعضاإلخوان2
 كىذه المحاكلة تككف ،عمى جمع الحقائؽ مف ميداف البحث الذيف يساعد الباحثة السيما ،اإلخكاف
كيتمكف مف تقمؿ ذلؾ  ،ختبلؼ بيف آراء الباحثة في فيـ الحقائؽالا إلى تفتيش كجكه التشابو كاطريقن 

 .كمف تقكية صدؽ االختبار نحك الحقائؽ ،االختبلؼ

                                                             
السعكدية، ص،  الرياض، سعكد، جامعة الممؾ المزركع، محمد كىيا الشريفي، السيد شكقي ككتابتو، ترجمة الكيفي البحث إجراء (:2007أدرياف ىكليدم )( (183
  122، 120ص 

(184) Nana Sudjana, Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm. 199 
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ىداؼ طريقة تفتيش ، كفؽ أنتيجة بشكؿ المناقشة مع بعض اإلخكاف إلى ىذه الطريقة كتؤدم 
 (.185) الحقائؽ

أسمكب في تفتيش صحة الحقائؽ التي تستخدـ  بو قصديك : (Triangulasi)  المنيجالتثميثي3
يدؼ أف تككف ؛ باألشياء األخرل خارج الحقائؽ ىدفا إلى تفتيشيا أك إلى مقارنتيا بتمؾ الحقائؽ

 مكف مف قبكؿ صحتيا.  حتى ي ؛بؿ بأكجو كثيرة ،الحقائؽ المحصمة ال ترل مف كجو كاحد
 :(186) ، كىماافنكع أفضميا ، فإفتفتيش صحة الحقائؽل كثيرةا قن ائأف ىناؾ طر  مف رغـكعمى ال 

جاىزة عند جمع استعماؿ عدة مصادر بتفتيش صحة الحقائؽ  ويقصد بك : المنيج التثميثى بالمصدر
ف الحقائؽ عشفت كذا إك المتجانسة ستككف صحتيا مكثكقة أف الحقائؽ المماثمة أ ىعنبم ،الحقائؽ

 العديدة المختمفة.
جمع  يؽ المستخدمة فائالطر بكلكف  ،جمع الحقائؽ المتجانسة كيقصد بو: ؽائالتثميثى بالطر المنيج 

ؽ اختبار صحة تمؾ الحقائؽ المحصمة مف ائصحة الحقائؽ بطر  ث عفالبح، ك مختمفةالتمؾ الحقائؽ 
 مع الحقائؽ المحصمة مف طريقة المشاىدة. المقابمةمع الحقائؽ المحصمة مف  ،المقابمة

 من كربما عاد لمدراسات السابقة  ،في ىذه المرحمة يعكد الباحث لقراءة بياناتوك :النتائجالتحقق
 ،لمتحقؽ مف النتائج التي تكصؿ إلييا، كمناقشتيا، كتعديؿ ما يرل تعديمو ؛كأدبيات مكضكع الدراسة

تمفة يتأكد مف أف ما تكصؿ إليو بعد عمميات التصنيؼ المخ خطكةالكىك في ىذه  ،أك بياف رأيو فييا
 ال يكجد في البيانات األساسية ما يناقضو، أك يجعمو يعيد النظر في االفتراضات التي تكصؿ إلييا

كعمى عكس ما ىك مكجكد في البحث الكمي، يجب أف يككف التركيز عمى الدراسات السابقة كأدبيات 
 ،و في التحميؿحتى ال تؤثر عمى آراء الباحث، كأسمكب ؛المكضكع في ىذه المرحمة، كليس قبؿ البحث

يريد  أنو ضك يدخؿ الباحث بفر  الذم كالتحقؽ مف ىذه المرحمة ليس مثؿ التحقؽ في البحث الكمي
في البحث النكعي خرجت مف عممية التحميؿ كليس قبمو، كعممية  كضفر في حيف أف الأف يختبرىا، 

 .التحقؽ منيا إنما ىي في الكاقع جزء مف عممية التحميؿ
كتابة تقرير  حتىعممية متداخمة المراحؿ، كتستمر إلى آخر لحظة  ىي ؿعممية التحميىنا فك   

عندما يككف مكضكع البحث كبيرنا  السيماالبحث النكعي ليس لو حد ينتيي عنده، لؾ فكلذ ،البحث
 .فبل بد مف كضع حد يقرر الباحث أف ينتيي عنده البحث ،كمعمكماتو غزيرة كالباحث خبيرنا فيو

 الفصلالسادسومراجعمصادر:
 الرياض، سعكد، جامعة الممؾ المزركع، محمد كىيا الشريفي، السيد شكقي ككتابتو، ترجمة الكيفي البحث إجراء (:2007يدم )أدرياف ىكل

 . 122، 120السعكدية، ص، ص 
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) Ibid, hlm. 332 

(186) Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hml. 330 
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:النوعية البحوث في والثبات الصدقأواَل:مفيوم
 الحقيقة، مف الشيء اقتراب ىك العممي البحث في الحقيقة، كالصدؽ قكؿ بأنو: الصدؽ يعرؼ   

 الرجؿ شأنو شأف (،187الحقيقة ) مف قريبة نتائج إلى يصؿ الذم ىك الصادؽ العممي كالبحث
، معيف لحادث تقريره أك كصفو في أك ،كفعمو قكلو في منيا يقترب أك الحقيقة الذم يقكؿ الصادؽ

 حتى الصدؽ كيتحرل الرجؿ يصدؽ كما زاؿ :كفي ىذا الشأف يقكؿ المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ
 صديقنا )حديث شريؼ(.  اهلل عند يكتب

 الظركؼ عف اإلجابات البحث، أك درجة استقبللية إلى النكعية البحكث في الصدؽ يشيرك   
كذلؾ مف  يتأتى كقد، كضعت لقياسو ما لقياس اتانالبي جمع أداة صبلحية كمدل لمبحث، العرضية

 العممية، التجارب كاالكتشافات تكرار كبقابمية ،المصادر كتعددية ،ناتاالبي سعةك  كثراء كعمؽ نةامأ
  .مناسبة إحصائية كمعالجة انات،بي جمع أدكاتً  بمعاينة إال ذلؾ يتأتى كلف
 حيث مف معقدنا يككف االثنكغرافية التصميمات النكعية، كمنيا في الصدؽ استعماؿ ففإ ذلؾ، كمع  

 نتاجإ إعادة يمكف كال فريدة عادة، طبيعية بيئة في يككف البحث إجراء فأل التكرار؛ مؤشر قابمية
 الدراسات النكعية تككف كلذلؾ البشرم، السمكؾ )حركية( نظرنا لدينامية المدركسة؛ الحاالت بعض
 .تكرارىا استحالة لمصعكبة، أك خاص بشكؿ معرضة العمـك عمى
 اقتراب مدل تصؼ التي المؤشرات أك المعايير فم تقدـ يعرؼ الصدؽ بأنو: مجمكعةتحديدنا لما ك   

 متفؽ مستكل أك محؾ كىك ،معيار مجمكع :ىنا بأنيا المعايير، في حيف تعرؼ الحقيقة البحث مف
  رفضو. أك قبكلو ثـ ، كمفالصدؽ عمى لمحكـ يستعمؿ عميو
ا،المقياس ف نتائج فيـ فيو يتـ الذم الحد إلى أك تظاـإلى االن فيشير الثبات ماأ    أم يمنا صحيحن

 ثـ كمف آخر، باحث طرؼ مف آخر كقت في حالة تكرارىا، في التكافؽ درجة كعمكٌ  النتائج دقة بمدل
ا فيمنا النتائج فيـ فيو يتـ الذم الحد إلى الثبات يشير، أم أف تعميميا قابمية  .صحيحن

 كتفسيرم، ،تأكيمي الكيفي البحث ؛ ألفالبحث لمكضكع شامؿ بفيـ لمبحث النكعية الطبيعة تسمحك   
 كسياقيـ المبحكثيف لخصكصيات كحساس مرف أنو فضبلن عف كمعمؽ، المناىج، كمتعدد كاستقرائي،
 منيجيتو كيبني كيعدؿ يتكيؼ أف لمباحث تسمح النكعية البحكث في فالمركنة كمنو ،االجتماعي

 في كبالمركنة لتعقيد،كا بالشمكلية المتميز النيج ىذا، ك بحثو مشركع تنفيذ في تقدمو مع اتدريجين 
 تطبيؽ يتـ أف تتطمب المكثكقيةذلؾ أف  ؛كمكثكقية مصداقية ذات بحكث إلى يؤدم قد تصميمو،

                                                             
    114، ص  ،2ج  ) د . ت( 1مجمد ( ، بيركت : دار صادر ، ط 15) ابف منظكر : لساف العرب( (187
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 طابع ذات تككف كلكنيا كيفية، تقنيات استخداـ حالة في حتى ،كالثبات بالصدؽ المتعمقة القكاعد
  (.188) انن احيأ خاصة كتسمية بؿ خاص،
النوعية:البحوثالصدقفيأنواعثانًيا:

  اآلتية: كاع، حيث يقسـ الصدؽ إلى األنالبحكث النكعية في الصدؽ عف شائع تصنيؼ ىناؾ  
ثٌقة ىي كما المرصكدة الكقائع (: أم دقةDescriptive Validity) الوصفي الصدق  )مكصكفة( مكى

المتعدد  كأ ،الثبلثي استراتيجية باستخداـ التقاطع تطبيؽ خبلؿ مف ذلؾ يككف كقد قبؿ الباحث، مف
(Triangulation.) 
كييتـ النكع مف الصدؽ بالمراحؿ األكلى لمبحث السيما في مرحمة عممية جمع البيانات، كيتعمؽ   

بالدقة الحقيقية لمعبارات التي تصؼ ما يبلحظو الباحث كيفحصو، كاختيار المغة لمتعبير عف 
ذا كاف المعمكمات، كاختيار البيانات ذات العبلقة يشكؿ في الحقيقة ج كىر ىذا المفيـك لمصدؽ، كا 

ىناؾ عدة مبلحظيف مختمفيف، أك عدة طرائؽ مختمفة تؤدم إلى بيانات كصفية مختمفة أك تفسيرات 
مختمفة لنفس الحدث أك المكقؼ، فإف ذلؾ يثير عبلمات استفياـ كبيرة حكؿ مفيـك الصدؽ الكصفي 

 ليذه الدراسة. 
نظر  كجية فيـ تمثؿك  يؿأك ت (: كيقصد بو مدلInterpretative Validity) يميأوالت الصدق

 عنو التعبير كيمكف ،فعاليـكأ بكممات االعضاء المرتبطة يانكالمع لممبحكثيف ساساأل المجمكعة
 الفعؿ ردكد رصد خبلؿ تتحقؽ مف قد التي البحث قيد لمظاىرة المبحكثيف تمثيؿ تصكرات في بدقة

 .لتصكراتيـ الباحث يبلتأك مع ت تطابقيا مدل مف لممبحكثيف؛ لمتأكد البعدية
إذ لما كاف مف الصعب تفسير البيانات في معزؿ عف العممية كالكسائؿ التي جمعت بيا، فيجب أف   

يتـ تفسير المكقؼ مف خبلؿ تفاعؿ الباحث بالمكقؼ الذم جمعت فيو البيانات، كالتفسير الصحيح 
ا ىك الذم يأخذ في االعتبار معاني األشياء كما يدركيا ال مشارككف، كيككف التفسير صادقنا كصحيحن

 إذا لقي التأييد مف قبؿ المشاركيف أنفسيـ. 
يتضمف الصدؽ النظرم تحميبلن مجردنا بصكرة أكبر مف (: Theoritical Validity) النظري الصدق

الجيد المبذكؿ في كصؼ كتفسير الظاىرة المدركسة، حيث ينطمؽ ىذا الصدؽ مف األطر المفاىيمية 
 تككف أف يمكفك يطكرىا الباحث قبؿ كأثناء إجراء بحثو، المرتبط بالتفسيرات النظرية المسبقة. التي 

 لمنتائج، النظرية ذلؾ بالمعقكلية عف كالتعبير النظرم، التفسير مع المجمعة متسقة اتانالبي دالالت
  محددة. نظريات إلى خبلؿ االحتكاـ مف ذلؾ تـ إذا السيما

                                                             
188) )CohenL. ManionL. &MorrissonK. 2007: Researchmethodineducation, Routledge, UK, 2007, p. 133.   
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 كصؼعمى  )حاؿ )عرض لباحثا تعميـ (: كيعنى بو مدلGeneralizability) لمتعميم لقابميةا
الباحث النكعي يركز ىك عمى الصدؽ الداخمي  (، أم أف189يا العاـ )سياقالظاىرة قيد البحث، كفي 

الذم ييتـ بشكؿ رئيس بالمعاني كالخبرات في المكقؼ أك الظاىرة قيد الدراسة أكثر بكثير مف 
   مطمؽ.اىتمامو بمفيـك التعميـ ال

كيقصد بو تقكيـ عممية البحث كاالستنتاجات التي تـ (: Evaluative Validity) يميالتقو الصدق
مفردات  عمى يميك تق إطار تطبيؽ، كفيو يتـ التكصؿ إلييا كفؽ معايير ضمف إطار تقكيمي محدد

لتقكيمي كؿ عادة ما يتناكؿ الصدؽ اتفسيرية، إذ  أك يميةأك كت كصفية، طرأ مقابؿ في كذلؾ ،البحث
جانب مف جكانب عممية البحث. كأىـ المعايير المستخدمة في التكصؿ إلى صدؽ تقكيمي لمبحث 

  النكعي ىي: الشفافية كالتناغـ )التناسؽ( كالتكاصؿ.
طابع  ذم معظميا منيجية، معالـ خبلؿ مف تـي قد التحميؿ الكيفي صدؽ كىناؾ مف يرل أف   

  (: 190السابقة، كىي ) تالمقترحا مضمكف مع كيتقاطع ،كيفي
 التفكير :اآلتية يميةأك الت األليات تجنيد كيتطمب: (Validité Interprétative) يميأوالت الصدق

  (Interaction)التقاطع،"ك (Réflexivité)الباطني  التأمؿ"ك الذاتية، طباعاتاالن أك "،عكاسيناال
 ،المتعدد " (Triangulation) مناىج كباستعماؿ مشابية دراسات مع،  (Introspection) كالتفاعؿ
  كأخرل ،متشابية تحميبلت شكؿ في "البمكرة" إلى يؤدم مما؛ مختمفة كتحميبلت كمصادر

(Cristallisation) ،بحث،لم إضافية بعادأتشخيص  في باإلسياـ البحث نيتع األخيرة كىذه مختمفة 
يابن  اذىابن  بالتنقؿ القياـ يمكف كىكذا   تحاليؿ. كال المعطيات ا بيفكا 

 ،المبلحظة :مثؿ اثنكجرافية متكاممة كيفية دكاتأ بالتقاطع يميأك الت الصدؽ ضمف الجمع كيمكف  
 / عادية كحاالت جماعية، /فردية) متعددة تحميمية مستكيات، كذلؾ باستخداـ المعمقة كالمقابمة
 كقد شخصت ،(حرجة قاتأك  / عادية قاتأك ك  التحميمية، شبكة القراءة عف تخرج منحرفة حاالت
 كعمى الحاالت المنحرفة، عمى بالتركيز ،كالمعمقة الجماعية المقاببلت اداة باستخداـ اعممين  بعضيا
عادةك  ،الحكارات مف الجزئية المقاطع  شبكة قراءتيما كتدعيـ ،ليةك األ افتراضاتيما كتدقيؽ صياغة ا 
الجسد،  لغة أكبر بجدية العتبارا بعيف كتأخذ "،الحساسة"قات ك األ تستكشؼ تكميمية بشبكة التحميمية
 مما المكافقة؛ عدـ عف المستخدمة لمتعبير الرمكز بعض كتجنب اآلخر، مخاطبة ؽائطر  كبعض

 (.  191) يميأك لتا صدؽال درجة مف حسفي
                                                             

 .33، 32 : فضيؿ دلية، مرجع سابؽ، ص، ص( المشار إليو في(189
    .CohenL. ManionL. &MorrissonK.: Researchmethodineducation, Routledge, UK, 2007, p. 133( راجع: (190

    http://www.nova.edu( راجع: المكقع: (191

http://www.nova.edu/
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 بيف النسبي أك الكمي التكافؽ يتطمب (:Validitécommunicationnelle) االتصالي الصدق
 (.لو فك الممكل أك ،البحث عمى فك كالمشرف الباحثكف) البحثب طراؼ المعنيةاأل كتحاليؿ ،الرؤل

 في كاضح فارؽ مع الكمية، البحكث المحمميف في كثبات ،الخبراء تحكيـ صدؽ ما انكعن  يعادؿ كىك  
 .ىذه الحالة في التكميـ عمى كليس ،النسبي التقدير عمى تعتمد التي النكعية
 الفاعميف، ركاية في النكعية االستكشافات صدؽ (: كىكValidité d’histoire) التاريخي الصدق
 كالمبحكثيف، فكبلىما الحي لمباحثيف التاريخ تشخيص عمى البيانات جمع أداة قدرة مف خبلؿ كذلؾ
 البيكغرافي.  في المنيج يستعمؿ ما مع مشتركة نقاط اإلجراء كليذا المادة المجمعة، مف جزءنا يعدٌ 
حساساتيـ  (Expérientielle)تاريخ تجربتيـ  بلؿخ مف المبحكثيف ركاية صدؽ كيتحقؽ   كا 

 العميؽ. سمككيـ فيـ لتفاصيؿ الكصفي الصدؽ: كسياقاتو ،المعيشي( )الصدؽ
 كعممية كاضحة مفاىيـ استعماؿ مف حيث: سمكبيـأ صدؽ خبلؿ مف فيتحقؽ الباحثيف صدؽ أما  
 لمفيـ. حيث القابمية مف يةكفاعم كتركيز، بكاقعية النتائج عرض، ك كتصكراتيـ النتائج عرض في

الصدقانالداخميوالخارجيفيالبحوثالنوعية:ثالًثا:
 بتأسيس الباحث فيو يبدأ الذم ىك األكلى؛ ألنو الرتبة في النظرم أك البنائي يأتي الصدؽ  

 الذم اإلحصائي الصدؽ يميو ثـ بالجكانب المنيجية، ييتـ الذم الداخمي الصدؽ يميو مكضكعو،
  .الخارج األخيرة الصدؽ الرتبة في النتائج، كيأتي تحميؿ عمى يركز
سبيؿ  عمى المفاىيمي المجاؿ ، ففيثبلثة مجاالت عمى مكزعة الصدؽ مف أنكاع ستةىناؾ ك   

ىذه  عمى أطمؽ كقد المفاىيـ، بيف بالعبلقات خاص كصدؽ بالمفاىيـ، خاص صدؽ يكجد المثاؿ
كقبؿ  ،الثبلثة العناصر بيف الدمج قبؿ تتـ دداتومي ألف المنطقي؛ بالصدؽ الصدؽ مف األنكاع
 في مجاؿف ،كؿ بنية بيف المتبادلة بالعبلقات خاصة أخرل أنكاع ستة اقترحت البحث عممية تطبيؽ
 كتككف البحث، عممية تطبيؽ مراحؿ الصدؽ خبلؿ مف األنكاع ىذه ميددات تتشكؿ التطابقي الصدؽ

 (.192) الداخمي لمبحث بالصدؽ يسمى ما عشرة الثنيا األنكاع ىذه
 الداخمي: الصدق

 الكحيد المتغير أف يضمف بما ؛المتغيرات الثانكية كضبط البحث، تصميـ دقة مدل إلى كيشير   
 الدراسة مف حيث: بيا أجريت الجكدة التي إلى يشير المستقؿ، كما المتغير ىك النتيجة يفسر الذم

كالمتغيرات  المتغيرات، قياس بيا التي تـ الطريقةك  اإلجرائية المستخدمة، كالتعريفات البحث، تصميـ
 فيو يستطيع التي الثقة إلى باإلضافة ذلؾ، كغير كطريقة اختيارىا، العينة كحجـ قياسيا، يتـ لـ التي
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 لمتغيرات أخرل كليس المستقؿ المتغير لتأثير نتيجة كانت المبلحظة بأف النتائج يستنتج أف الباحث
 .دخيمة

 :اآلتي السؤاؿ عف اإلجابة عمى الداخمي الصدؽ ركزي كبطبيعة الحاؿ  
 بيف المجمكعة الفركؽ في تسببت التي الكحيدة ىي المستقؿ( المعالجة )المتغير أف حقيقة ىؿ

 كالضابطة؟ التجريبية
  .الصدؽ مف الرئيسيف النكعيف بيف ترتيبيا، ك لمبحث الداخمي الصدؽ إشكاؿ الجدكؿ اآلتي كيكضح  

:التكاممي التطابقيأوالصدق :المنطقي الصدق
 التنفيذ::التصميم
  .المقياس استخداـ صدؽ                                 .المقياس صدؽ: العناصر
 .التنفيذ صدؽ                                 .المقارنة صدؽ :العبلقات
االختبار::النظرية

 .اإلجرائي الصدؽ                                .المفيـك صدؽ العناصر:
 .التنبؤم الصدؽ                                .النظرية صدؽ العبلقات:
 :التفسير:البيانات

  .االستنتاجي الثبات                                      . الثبات العناصر:
  .االستنتاجي اإلحصاء صدؽ                     .الكصفي اإلحصاء صدؽ العبلقات:
 http://www.economics-ejournal.orgالمكقع:  المصدر:

 كمف أىـ أنكاع الصدؽ ما يأتي:  
البنائي: صدقال

 مصداقيتو الظكاىر، فإف كقياس دراسة في يستخدميا التي المفاىيـ عمى يقـك العممي البحث بما أف
 لو مفيـك كؿ أف ا إلىكنظرن  الكاقع، عمى كانطباقيا المفاىيـ ىذه كمصداقية كضكح مدل عمى تتكقؼ
جرائي، نظرم تعريفيف  أك المفيـك كصدؽ مفيـكال سياق في عادة يتمثؿ اإلجرائي التعريؼ فإف كا 
 فييا يعكس التي بالدرجة أك ،النظرم لممفيـك اإلجرائي متعريؼل مبلءمة األكثر البنائي الصدؽ
 أك لمصفة المقياس قياس مدل :بأنو كيعرؼ النظرم، لممفيـك الحقيقي اإلجرائي المعنى التعريؼ

 لقياس تصمـ التي القياس كاتبأد أكثر ييتـ الصدؽ ىذا أف ىذا كيعني ،لقياسو كضع لممفيـك الذم
 التي الدرجة كىؿ ،؟المفيـك يعنيو ما فعبلن  تقيس المستخدمة القياس أداة ىؿك  ا،المراد دراستي المفاىيـ

ىك  المفيـك فاك فإذا ا؟،آخرن  امفيكمن  كليس ،المفيـك نفس حقيقة تعكس المبحكث الفرد حصؿ عمييا
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 أنيا تعكس أـ ،حقيقة الذكاء تعكس الطالب عمييا حصؿ التي الدرجة يؿف المثاؿ، سبيؿ عمى الذكاء
 الدراسي؟ التحصيؿ

 (: 193ىي ) الصدؽ مف أنكاع عدة مف البنائي كيتككف الصدؽ  
 عمى الحكـ فيو إذ يتـ الصدؽ، أنكاع ابسط مف كيعد ،المحكميف بصدؽ كيعرؼ الظاىري: الصدق

 مع العنكاف. اعباراتي اتساؽ كتفحص ،كعنكانيا مظيرىا خبلؿ مف القياس أداة
 الكمي أك المحتكل ،النطاؽ مع المفيـك يقيس الذم المقياس محتكل مقارنة تتـ كفيو المحتوى: صدق
، يعرؼ الذم  .لممفيـك العاـ يعكس المعنى كأنو ،المفيـك جكانب كؿ يمثؿ أنو مف كالتأكد المفيـك

 .نفس المفيـك يقيس آخر مقياس في بالدرجة المقياس درجة ارتباط بمدل كييتـ التقاربي: الصدق
 مفيكمنا آخر يقيس مقياس درجات عف المقياس درجات اختبلؼ مدل إلى يشير التمييزي: الصدق
ا،  متناقضيف. مفيكميف يقيساف مقياسيف درجات اختبلؼ مدل أك مناقضن
 .المقياس صدؽ مدل عمى لمحكـ خارجي محؾ استخداـ إلى كيشير المحك: صدق

المعممكف  مثؿ: ،اآلخريف تقدير أك ،التحصيؿ أك ،معينة مياـ في األداء يككف قد كالمحؾ  
 :ىما مف الصدؽ نكعيف مف المحؾ صدؽ كيتككف كثباتو، صدقو ثبت آخر مقياس أك كالمشرفكف،

 التدريب أك الدراسة مف فترة بعد الفرد بسمكؾ التنبؤ عمى االختبار قدرة مدل كيعني التنبؤي: الصدق
 األفراد مف معينة عينة عمى بتطبيؽ االختبار التنبؤم الصدؽ عمى لحصكؿا كيتـ ،معيف برنامج عمى
 الدراسة، أك المينة تمؾ في أدائيـ يـثـ يتـ بتقك  مف الزمف، لفترة الدراسة أك لمتدريب عيـاخضإ ثـ
جراء المك   في عمييا تحصمكا التي كالدرجات ،االختبار في عمييا التي تحصمكا الدرجات بيف ةقارنا 

عمى  القدرة لبلختبار أف عمى ذلؾ دؿ المينة في األداء يطابؽ االختبار في كاف األداء فإذا المينة،
 التنبؤ. 
 عمى تطبيقيما تـ المفيـك نفس يقيساف اختباريف بيف العبلقة مدل إلى كيشير التالزمي: الصدق
  .كاحدة زمنية فترة في العينة نفس

 :منيا ،البنائي الصدؽ يـك لتق طرؽ عدة ىناؾ البنائي: الصدق تقويم طرائق
 (: 194ىي ) أنكاع ثبلثة كتتمثؿ في :االرتباطية الدراساتأ 

 عادة باالتساؽ ىذا كيعرؼ لبلختبار الكمية كالدرجة العبارة بيف االرتباط معامؿ تقدير 
 الداخمي.
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 بالصدؽ التقاربي،  يعرؼ ما كىذا المفيـك نفس يقيساف مقياسيف بيف االرتباط معامؿ تقدير
ا كيعرؼ  ككمما كاحد، في كقت المقياسيف تطبيؽ تـ إذا ما حاؿ في التبلزمي بالصدؽ أيضن

 الجديد. المقياس صدؽ عمى دؿ مرتفعنا، االرتباط معامؿ كاف
 ا يقيس آخر كمقياس الجديد، المقياس بيف االرتباط معامؿ تقدير ا مفيكمن  .مناقضن
 ىذا بالصدؽ الجديد، كيعرؼ المقياس صدؽ عمى دؿ ذلؾ دالة عكسية العبلقة كانت ككمما

 .التمييزم
ا محكنا المتباينة المجمكعات تعد المجمكعات: بيف الفركؽب  البنائي لممقياس،  الصدؽ لتقييـ ميمن

 مرتفعة درجات تحصؿ عمى التي القمقة المجمكعة بيف يميز الذم المثاؿ سبيؿ عمى القمؽ فمقياس
 .صادؽ مقياس ىك درجات منخفضة عمى وفي تحصؿ التي القمقة غير كالمجمكعة المقياس في
 المفاىيـ المطمكبة عدد لتحديد تستعمؿ إحصائية أداة العاممي التحميؿ يعد العاممي: التحميؿج 

 المعمكمات، ىي: مف أنكاع ثبلث كىي االختبار، درجات بيف البينية العبلقات لتفسير
 ات.االختبار  بيف البينية العبلقات لتفسير المطمكبة العكامؿ عدد 
 اختبار. كؿ في تحدد: األداء التي العكامؿ 
 صدؽ كأداة لتحديد العاممي التحميؿ كيستعمؿ العكامؿ، تفسره الذم التبايف مقدار ،  المفيـك

 يقيسو، أنو يفترض بالمفيـك الذم االختبار تشبع أك ارتباط مدل تقدير طريؽ عف كذلؾ
 دؽ االختبار.ص مستكل ارتفاع عمى ذلؾ كبيرنا، دؿ التشبع كاف كمماك 

 في طريقة مف كأكثر سمة، مف استعماؿ أكثر الطريقة إلى ىذه شيرت كالطرائؽ: السمات تعددد 
 كاستعماؿ طريقة، مف بأكثر الكاحدة دراسة السمة ىذا كيعني الفركض، تفحص أك الصدؽ دراسات
 الصدؽ حالة ففي معينة، بطريقة معينة سمة يقيس اختبار ككؿ سمة، مف أكثر لدراسة كاحدة طريقة
، نفس لقياس طرائؽ عدة بيف مرتفعة عبلقة ىناؾ كانت إذا معيف مفيـك فالمتكقع صدؽ مثبلن   المفيـك

 كاختبار المفظي، االختبار :منيا طرائؽ تستخدـ عدة المثاؿ سبيؿ عمى الذكاء كلقياس مفيـك
الطرائؽ  بيف مرتفعة عبلقة كجكد تأكد فإذا مثنى، العبلقة يتـ حساب ثـ الرسـ، األشكاؿ، كاختبار

 .مرتفع مفيـك بصدؽ تتميز االختبارات الثبلثة، فإف
 اتجاه فيو يحدد الذم الدقة بمدل يرتبط الداخمي الصدؽ نظرنا ألف:الداخمي الصدق ميددات

 الداخمي، الصدؽ عمى سمبنا تؤثر عكامؿ متغيرات أك عدة ىناؾ فإف العبلقات السببية، المتغيرات أك
المتغيرات  عادة تسمى التي المتغيرات الدخيمة الداخمي الصدؽ عمى تي تؤثرال العكامؿ كمف
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 بتكفير كذلؾ كالتابع، المستقؿ المتغير بيف السببية العبلقة عمى تشكش الثانكية التي أك الخارجية
  (:195اآلتية ) كتحدد بالعكامؿلمتجربة،  الداخمي تيدد الصدؽ بديمة تفسيرات
 كاألحداث بالمثيرات مميء كنفسي كاجتماعي مادم محيط في ألفرادا يعيش :التاريخية األحداث 

 االختبار بيف الطمبة اتجاىات في ااختبلفن  الباحث كجد بآخر، فإذا أك بشكؿ تؤثر عميو التي
عمى  تأثيرنا أكثر التاريخية متغيرات األحداث كأنت كمما طكيمة كالثاني األكؿ األكؿ االختبار

 .المفحكصيف
 األكؿ  االختبار بيف لممفحكصيف كالمعرفي كالنفسي الجسمي النمك عممية بو كيقصد :النمك

كفيمة  يتعمميا التي المعارؼ كىذه يكمينا جديدة أشياء يتعمـ الشخص أف المعمـك كمف كالثاني،
كاف  طكيمة، االختباريف بيف الفترة كانت ككمما الثاني، االختبار نتائج عمى تؤثر بأف لكحدىا
 التابع. المتغير عمى يرناكب النضج تأثير

 لغرض  التجربة؛ كبعد قبؿ المفحكصيف عمى اختبارات تطبيؽ إلى عادة الباحث يمجأ :القياس
الفرد  أخذ فإذا الثاني، االختبار نتائج عمى المستقؿ المتغير تأثير مدل كمعرفة نتائجيا مقارنة
، اختبارنا  عميو مرت التي األشياء بعض كريتذ أف الممكف مف فإنو مثبلن  يكميف بعد كأعاده اليـك

 .التابع المتغير عمى يؤثر ذلؾ فإف ثـ كمف األكؿ، في االختبار
 بيف أك ،كالثانية األكلى التجربة نتائج بيف الفرؽ يرجع قد :تطبيقيا ككيفية القياس أدكات 

 يةحساس أكثر األجيزة بعض تككف كاف المستعممة، القياسية كاالختبارات األدكات إلى مجمكعتيف
 .تطبيقيا كيفية في مختمفيف االختبارات تطبيؽ عمى يككف القائمكف أك ،األخرل مف
 االختبار في القصكل الدرجات عمى يحصمكف الذيف األفراد أف كيعني :اإلحصائي االنحدار 

 عمى يحصمكف الذيف األفراد كأف الثاني، االختبار في المتكسط نحك إلى االنحدار يميمكف األكؿ
كعميو  الثاني، االختبار في المتكسط مف االقتراب نحك يميمكف األكؿ االختبار في نياالدرجات الد

 ،المتغير المستقؿ إلى ال يرجع قد ىذا فإف ،كالثاني األكؿ االختبار نتائج بيف فرؽ ىناؾ كاف فإذا
نما  في المجمكعات المتماثمة الباحث يختار المتغير ىذا كلضبط اإلحصائي، االنحدار إلى كا 
 .االختبار جاتدر 
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 عمى يؤثر الذم الشيء التجربة عف المفحكصكف ينقطع أك يتغيب ما عادة :التجريبي االنقطاع 
 المجمكعة درجات متكسط عمى يؤثر أنو ذلؾ المجمكعات؛ بيف المقارنة كعمى ،التجربة نتائج
 .الغياب حدث فييا التي
 إلى يرجع ال معيف متغير في مجمكعتيف بيف المقارنة نتائج أف كيعني :المفحكصيف اختيار 

نما ،فقط المستقؿ كحده المتغير  الباحث اختار فإذا ،المفحكصيف بيف االختبلؼ إلى يرجع كا 
كلضبط  ،استور د المراد التابع المتغير عمى يؤثر ىذا فإف صفات، عدة في مجمكعتيف مختمفتيف

 .لممفحكصيف العشكائي االختيار إلى الباحث يمجأ المتغير ىذا
 أم تتفاعؿ مع قد العينة اختيار طريقة عف :األخرل العكامؿ حدكأ االختيار طريقة بيف ؿالتفاع 

 .النتائج تفسير عمى بالتالي فتؤثر المتغيرات السابقة مف
ا كىناؾ   (: 196يأتي ) ما منيا ،لمبحث الداخمي الصدؽ تؤثر عمى أف يمكف متغيرات أخرل أيضن

 ذلؾ التابع، المتغير عمى أك ،النتائج عمى الدراسة ليدؼ المفحكصيف معرفة ، يؤثرالتكقع أثر 
عف  يعمف أال الباحث يحاكؿ األثر ىذا كلتجنب ا،ين إيجاب أك اين سمب اسمككن  يصطنعكف أنيـ

 .استور د مف الحقيقي اليدؼ
 كذلؾ بتأثيره ،البيانات جمع في الباحث يتحيز قد األسباب مف لسبب البيانات جمع في التحيز 

 .الباحث يرغبيا معينة بإجابة ليـ باإليحاء كأ ،المبحكثيف عمى
 متغيرات  قياس بيا تـ الذم كالثبات الدقة مدل إلى لممتغيرات: كيشير اإلجرائي التحديد

 .البنائي الصدؽ في كمتغيرات ثانكية ،كتابع مستقؿ متغير مف الدراسة
 يصؿ إلييا التي النتائج بمصداقية يخؿ المتغيرات سكؼ ليذه اإلجرائي التحديد في خمؿ كأم 

 .الباحث
 عمى جميع كأدكات كتعميمات إجراءات مف التطبيقية الظركؼ جميع تكحيد أم التقنيف: نقص 

 يصعب ىذه الظركؼ تكحيد في خمؿ كأم المستقؿ، المتغير عدا ما كالمجمكعات المفحكصيف
 اظركفن  ىناؾ أف أك المتغير التابع، عمى الكحيد المؤثر ىك المستقؿ المتغير فكا إذا ما معرفة
ا تؤثر أخرل  بنفس المفحكصيف جميع يتـ معاممة عندما يرتفع الداخمي فالصدؽ ،عميو أيضن

 .الطريقة
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 :الخارجي الصدق
 مف التعميـ دكيع ،جديدة كأكقات ظركؼك  أفراد عمى الدراسة نتائج تعميـ إمكانية مدل إلى يشيرك   
 مدينة ما، في تعاطي المخدرات عمى الديني زعالكا دكر حكؿ دراسةأجريت  فإذا ،العمـ أىداؼ أىـ

 ىذا فإف النتيجة، نفس تكصمت إلىك  أخرل، مدينة فية دراسال دتيأع ثـ معينة، نتيجة إلى كتكصمت
متغيرات  :متغيرات منيا الخارجي عدة الصدؽ. كتتحكـ في لمدراسة الخارجي الصدؽ عمى مؤشر
جراءات ،كالعينة ،المحيط  .كغيرىا الكقت كمتغيرات ،ت الثقافيةكالمتغيرا ،التطبيؽ كا 

 االستنتاجات صدؽ مدل إلى اإلحصائي االستنتاجي الصدؽ يشير:اإلحصائي االستنتاجي الصدق 
 فييا تككف التي الدرجة أك ،لمدراسة اإلحصائية خبلؿ البيانات مف إلييا صؿيتـ التك  التي

 القرار اتخاذ إلى أك ،كصحيحة ةمعقكل الصفرم حكؿ الفرض إلييا التكصؿ تـ التي االستنتاجات
 السؤاؿ عف اإلجابة كيحاكؿ الصفرم، الفرض حكؿ إلى الصحيح األقرب أك ،الصحيح اإلحصائي

 كبيف ،كضعتو الذم البرنامج بيف أك ،كالمتغير التابع ،المتغير المستقؿ بيف عبلقة تكجد ىؿ اآلتي:
كتفسيرىا  اإلحصائية االختبارات ـاستخدا إال بحسف يتأتى ال كىذا الحظتيا؟ التي المبلحظات

 االستنتاجي.  اإلحصائي الصدؽ ميددات
 (: 197) منيا ،الصدؽ مف النكع يذال ميددات سبعةكىناؾ   
 الخطأ في احتماؿ الكقكع يؤدم اإلحصائي االختبار ضعؼ أف اإلحصائي: االختبار قكة ضعؼ ُ
 الكقت في المتغيريف بيف دالة عبلقة تكجد ال بأنو خاطئ استنتاج إلى يؤدم الذم الثاني النكع مف

 الثقة حجـ كرفع العينة، حجـ بزيادة اإلحصائي االختبار رفع قكة كيمكف عبلقة حقيقة فيو تكجد الذم
 .القكية اإلحصائية االختبارات كاستخداـ المجتمع التبايف في حجـ كتقميؿ

 أف ينبغي التي عض الشركطب اإلحصائية االختبارات تتطمب :اإلحصائي االختبار شركط انتياؾ ِ
 اختيار طريقةك  المتغيرات، قياس مستكل :المثاؿ سبيؿ عمى منيا ،تطبيقيا قبؿ البيانات في تتكافر
  .االستنتاج مصداقية عمى يؤثر الشركط ىذه احتراـ كعدـ .كغيرىا الدرجات تكزيع ككيفية العينة،

 لمعبلقة بيف إحصائية داللة عمى كؿالحص في أمبل لمبيانات تحميبلت بعدة القياـ أف :الصيد ّ
 في امؤل مرات عدة يدلي بصنارتو الذم البحر في كالصياد المجمكعات بيف لمفركؽ المتغيرات أك

 في الكقكع إلى تؤدم لكنياك  ،داللة العممية بالصيد عمى ىذه تسمى لذلؾك  ،سمكة عمى الحصكؿ
 (.ألفا) األكؿ النكع مف الخطأ

                                                             
197)  )Ponterotto&Grieger: Effectivelycommunicatingqualicativeresearch. TheCounselingPsychologist, 35(3), 2007, p.429.    
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 شيرت يتال ثبات المقاييس عدـ اإلحصائي الصدؽ في المؤثرة العكامؿ مف :المقاييس ثبات عدـ ْ
 باستنتاجات الخركج الصعب نو مفإف كبالتالي ،دقيقة غير عنيا حصؿتالم الدرجات أف إلى

 ،عنيا اإلجابة طريقة أك ،العبارات صياغة في إلى مشكمة يعكد قد المقاييس ثبات كعدـ ،صحيحة
 .غيرىا أك ،االستبياف استمارة تصميـ أك
 يعني بدقة اإلجراءات التجريبية بإتباع االلتزاـ عدـ (:المعالجة) البحث إجراءات تنفيذ ثبات عدـ ٓ

 متغيرات أخرل ىناؾ أف اأيضن  مما يعني ؛كآخر كقت فمك  ،كأخرل مجمكعة بيف تتغير قد أنيا
 استنتاج إلى الكصكؿ دكف يحكؿ مما ؛المستقؿ غير المتغير التابع المتغير عمى تؤثر خارجية
 .البيانات حكؿ صحيح

 أثناء في المتغيرات الخارجية التحكـ عدـ :التجريبي المكقؼ في المبلئمة غير العشكائية العكامؿ ٔ
 مما ؛التابع المتغير قياس كعمى ،المستقؿ معالجة المتغير عمى التأثير إلى يؤدم قد بالتجربة القياـ
 المستقؿ المتغير تأثير مدل تحديد في الحسـ الصعب مف كتجعؿ ،النتائج في الخطأ احتماؿ يرفع
 .المتغير التابع عمى

الدراسة  بنتائج تخؿ أف يمكف التي العكامؿ مف ىناؾ مجمكعة الخارجي: بالصدق المخمة العوامل
 (:  198منيا ) تعميميا، دكف كتحكؿ
  لقياس القبميا التصميـ، يتضمف عندما ىذا كيحدث :كالمعالجة االختبار بيف التفاعؿ تأثير ،

 يحكؿ كبالتالي ،البعدم االختبار في المبحكثيف إجابة عمى يؤثر أف يمكف القبمي فاالختبار
 يمكف ىذه المشكمة كلحؿ ،التابع المتغير عمى المستقؿ المتغير تأثير حجـ معرفة دكف

 لبلختبار فتخضعا مجمكعتاف فقط :منيا مجمكعات أربعة مف يتككف تصميـ استخداـ
 .القبمي

  مف تعميـ يحد العشكائية غير ؽائمطر ل المبحكثيف اختيار :كالمعالجة االختيار بيف التفاعؿ 
 .النتائج

  لنفس األشخاص برامج عدة تقديـ أك ،معالجات عدة إعطاء :المتداخمة المعالجات تعدد 
 .التابع المتغير عمى األكلى المعالجات ثرأ معرفة الصعب مف يجعؿ

  الصعب تحديد مف يجعؿ كدقيؽ كاضح المتغيرات بشكؿ ديدتح عدـ :المتغيرات كضكح 
 .النتائج عمييا تعمـ الذم كالمحيط ،اإلجراءات

                                                             
 .Com  http://www.sageereference  ( راجع الموقع:(198
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 إجراءات التجربة إلى المبحكثيف تعرض مجرد :التجريبية المعالجة لترتيبات الفعؿ رد تأثير 
 عرمشا :أكليما الفعؿ لرد فامصدر  كىناؾ ،طبيعية غير إجابتيـ يجعؿ فعؿ رد لدييـ يتككف
 طرؼ مف التقييـ أك ،المبلحظة تحت يشعركف أنيـ حينما المبحكثيف تنتاب التي القمؽ

 بإحداث كفيمة التجربة أثناء المبحكث يتكاجد فييا التي الجديدة األجكاء :كثانييما .اآلخريف
 في التحيز إلى يمجئكف المبحكثيف يجعؿ كمتا الحالتيف استجابتو، كفي عمى تؤثر فعؿ ردة

ظيار ،اإلجابة  كيمكف النتائج، مصداقية عمى يؤثر مما المرغكبة اجتماعينا؛ اإلجابات كا 
 الطيبة المعاممة باستخداـ القمؽ بمشاعر المبحكثيف الخاصة فعؿ رد أثر مف التخفيؼ
 الغرؼ في أك ،مخفية كاميرات عبر مباشرة غير كجعؿ المبلحظة ،كطمأنتيـ ،بيـ كالترحيب

 بدراسة يتعمؽ المكضكع فاك إذا ما حالة في أما ،الكاحد الكجو ذات المرآة عمى تحتكم التي
 باليدؼ التصريح بعدـ المبحكثيف مخادعة يمكف نوإف ،االجتماعية يتأثر بالرغبة الذم السمكؾ

 يطيع المشارؾ كاف إذا ما معرفة ىك ليدؼإذا كاف ا المثاؿ سبيؿ فعمى. الحقيقي لمدراسة
 ،إلييا تكصؿ التي النتائج تفسير الصعب مف لكاف باآلخر األذل إللحاؽ المجرب أكامر
ظيار اإلجابات التحيز أف المعركؼ كمف  عف اإلجابة أثناء تظير االجتماعية الرغبة ذات كا 
 .الذاتي كاالستبياف التقرير أسئمة

 يشعركف المبحكثيف تجعؿ إجراءاتة ثبلثىناؾ  ،الجماعة ضمف االستبياف تطبيؽ حاؿ كفي   
 التي الصريحة اإلجابة عمى تشجيعيـ كبالتالي ،يعرفيا أف ألحد يمكف ال إجابتيـ بأف بالطمأنينة

 :كىي ،آراءىـ كمشاعرىـ تعكس
 بيف اثنيف. فارغ مقعد ترؾ المثاؿ سبيؿ عمى كليكف ،كاآلخر المبحكث بيف مسافة ترؾ 
 عمييـ. يدؿ شيء أم أك ،أسمائيـ كتابة بعدـ المبحكثيف تذكير 
 في  كيضعكنيا يغمقكنيا ثـ خاصة، ظركؼ في استبياناتيـعمى  جيبكفي المبحكثيف جعؿ

 المجمكعة. استبيانات كؿ يضـ صندكؽ
 أثناء كتفاعميا ،لمدراسة الخاضعة المجمكعات بيف االتصاؿ، فالمبحكثيف مجمكعات تفاعؿ 

 نتائج عمى يؤثر مما التجارب؛ عف المعمكمات تبادؿ إلى يؤدم أف يمكف إجراء الدراسة
مجمكعات  كاختيار ،بعضيا عف المجمكعات عزؿ يمكف، كلذلؾ المجمكعات يفالمقارنة ب
 الصدؽ. أنكاع ؛ لمكقكؼ عمىمختمفة العبلقة مؤسسات أك مدارس مف المقارنة
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معاييرالصدقالتقييمي:رابًعا:
 :(199) يأتما ي معايير الصدؽ التقييميأىـ مف   

Transparency)الشفافية ي قادر عمى اإلحساس كالشعكر بعممية جمع القارئ لمبحث النكع(
البيانات، لذا عمى الباحث النكعي أف يبقى قريبان مف البيانات يعكد إلييا عند كتابة تقرير البحث، كعميو 

أف يعد سجبلت مكتكبة مطكرة عف كؿ مقابمة يجرييا، كأف يحتفظ بيذه السجبلت التي تبيف كيفية  اأيضن 
 ألم قارئ عندما يطمبيا. اب أف تككف ىذه السجبلت متاحة دكمن تنظيـ كتحميؿ كؿ مقابمة، كيج

: يجب أف يقـك الباحث بفحص البيانات التي تبدك غير منسجمة (Consistency) التناغمأوالتناسق
بفحص درجة التناغـ  ؛مع سياؽ النتائج األخرل في البحث، كعميو أيضان أف يكضح كيشرح كيفية قيامو

فة، كلتحقيؽ ذلؾ يحتاج الباحث لفحص األفكار العامة لمستكل التناسؽ في في مكاقؼ البحث المختم
 المكاقؼ كالحاالت المختمفة التي يتعامؿ معيا.

في المكاقؼ مف كراء ذلؾ ليس تحييد عدـ التجانس، بؿ فيـ أسباب عدـ تجانس النتائج في المكاقؼ 
 ليو.المختمفة، كما يمكف شرح أسباب ذلؾ كتحديد الظركؼ التي أدت إ

يتكاصؿ الباحث النكعي في عممو البحثي في معظـ األحياف مع  :Communication التواصل
األشخاص يتمتعكف بخبرات في المكاقؼ المماثمة، كىؤالء األفراد ليسكا مجرد مصادر معمكمات عف 

 كالكصكؿ إلى ،ىذه المكاقؼ، كمف ىنا تظير أىمية قدرة الباحث عمى التكاصؿ مع اآلخريف لفيميـ
كالدليؿ الذم استخدـ الستخبلص النتائج  ،قارئ تقريره المنطؽمأف يبيف ل اكعميو أيضن  ،مكنكنات خبرتيـ
 التي تكصؿ إلييا.

كيفية التعامؿ مع المفاىيـ التقميدية لمبحكث  فيالباحثيف النكعييف كالكاقع أف ىناؾ صعكبات تكاجو 
التقميدية ليذه المفاىيـ مع اإلجراءات في بحكثيـ مفاىيـ الصدؽ كالمكثكقية، أك ربط األفكار  :مف مثؿ
لغتيـ الخاصة لبلبتعاد عف  النكعيكف مع تطكر البحث النكعي طكر ىؤالء الباحثكف ، كلكفالنكعية

كأكجدكا بدائؿ عنيا تتفؽ مع إجراءات البحث النكعي، كمف ىذه المعايير الثقة،  ،المفاىيـ التقميدية
 ككذلؾ األصالة كالكاقعية.

البيانات  بتقديـالكافية عمى تمتع دراستو بالصدؽ الداخمي،  تقديـ األدلةيحاكؿ الباحث النكعي ك   
كالمعمكمات التي تعبر عف الحقيقة، كقد تككف ىذه األدلة متضمنة في إجراءاتو كمرجعياتو، كقد يقـك 

، زمانية مختمفة الباحث بتقديـ أدلة عمى الصدؽ الداخمي مف االستنتاجات التي حصؿ عمييا في فترات
                                                             

ص  ،2014(، ديسمبر 19(، العدد )83كالكيفية، مجمة العمـك االجتماعية، الجزائر، مجمد ) الكمية البحكث في كالثبات الصدؽ (: معايير2014دليك فضيؿ )( (199
136. 
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كقد تستند ىذه األدلة عمى اتفاؽ أشخاص مختمفيف عمى االستنتاجات التي  ،أك مصادر بيانات مختمفة
 تـ التكصؿ إلييا مف نفس البيانات.

كيمكف أف يخطط الباحث لتمقي تغذية راجعة مف الزمبلء أك األشخاص الذيف يجمعكف كيقدمكف   
فكار العامة كالتفسيرات التي تكصؿ إلييا مف المشاركيف عرض األ االمعمكمات، كما يمكنو أيضن 

الحجج كسبؿ اإلقناع التي يجب  بتقديـ ،كالتأكد فيما إذا كانت ىذه النتائج صحيحة ،مصادر المعمكمات
أف يستخدميا الباحث النكعي في إقناع اآلخريف بمدل مكثكقية المعمكمات كالتفسيرات التي تكصؿ 

 .إلييا
 عمى يبنى منيا كؿ كاحد أف أم ،تراكمية عبلقة ىي الصدؽ مف األربعة األنكاع بيف عبلقةكثمة  

 الصدؽ يميو ،السبب كالنتيجة بيف العبلقة عف يستفسر الذم االستنتاجي بالصدؽ ابدءن  األخر
 يميو ثـ ،سببية العبلقة كأنت ىذه إذا عما االستفسار إلى العبلقة معرفة مف ابعد يذىب الذم الداخمي
 الصدؽ يأتي اكأخيرن  ،مفاىيـ أخرل عمى التعميـ إمكانية مدل عف يستفسر الذم لبنائيا الصدؽ
، كىك ما أخرل كأكقات أفراد كمكاقؼ عمى لمتعميـ قابمة النتائج نتاك إذا عما يستفسر الذم الخارجي

 بيف بلن تداخ فيناؾ، أم أف التداخمي بالصدؽ الصدؽ مف األربعة األنكاع ىذه بيفعمى العبلقة 
 تكف لـ إذا انظرين  صادقة أف تككف لمنتائج يمكف ال بحيث ،النظرم كالصدؽ ،اإلحصائي الصدؽ
 .(200) اإحصائين  صادقة

منيا  لكؿ أف إال أخرل، أحياننا كمتداخمة متكاممة الصدؽ مف األربعة األنكاع أف كالمبلحظ  
 ىك النظرم أك نائيالب فالصدؽ، األنكاع ىذه ترتيب مع اختبلؼ البحث، مراحؿضمف  ،خصكصياتو

 الداخمي الصدؽ يميو مكضكعو، بتأسيس الباحث فيو يبدأ الذم ىك األكلى؛ ألنو الرتبة يحتؿ الذم
 في كيأتي النتائج، تحميؿ عمى يركز الذم اإلحصائي الصدؽ يميو ثـ بالجكانب المنيجية، ييتـ الذم
فضبلن عف  ،إلييا التكصؿ تـ التي النتائج عمى تعميماتو يبني الذم الخارجي األخيرة الصدؽ الرتبة

  .الداخمي كالصدؽ ،البنائي الصدؽ في الكاردة كالمؤشرات المعايير بعض الرجكع إلى
 :(201أتي )ييجب أف يقـك الباحث بما  اصادقن  ييككف البحث النكع حتىك   

 .التفاعؿ مع المكقؼ بصكرة مستمرة كبشكؿ مباشر 
 كلػػيس مػػا يعكػػس معتقداتػػو  ،دكف تغييػػر يقيقػػأف يقػػدـ الباحػػث مػػا يبلحظػػو كيشػػاىده بشػػكؿ ح

 كاتجاىاتو.

                                                             
 ص ، الجزائر، سعد دحمب البميػػػدة، جامعة في العمـك االجتماعية النكعيةالمقاربة الكمية ك (: 2008)العايب  سميـ( المشار إليو في:  (200

201) )Hohnson, R. & Waterfield, J. (2004). Making words count: The value of qualitative research Physiotherapy Research 
International. 9 (3), p. 121    
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 كآالت  ،تاكالكػػامير  ،الفيػػديك ، مثػػؿ:تسػػجيؿ األحػػداث كالمكاقػػؼ ياسػػتخداـ كسػػائط مسػػاعدة فػػ
 .يالتسجيؿ الصكت

 ػػ كمػػف ثػػـ إجػػراء مراجعػػة  ،مػػف معمكمػػات اكضػػركرين  اضػػركرة تػػدكيف كػػؿ مػػا يعتقػػده الباحػػث ميمن
 .مما ىك ضركر  النتقاءكاممة 

 يػػػتـ جمعيػػػا بشػػػكؿ مباشػػػر كمتػػػزامف بعػػػد جمػػػع تمػػػؾ  يـك بعمميػػػة تحميػػػؿ المعمكمػػػات التػػػأف يقػػػ
 المعمكمات.

إلى كلكي يطكر الباحث النكعي مفيـك المصداقية أك مفيـك المكثكقية في البحكث النكعية، كيتكصؿ   
 كىي:مصداقية نتائجو كتفسيراتو، أف يتعامؿ مع العكامؿ التي قد تشكه  يونتائج معقكلة عم

   العكامؿ التي تشكش الباحث أثناء كجكده في مكقع الدراسة، مثؿ فشمو في تقديـ فرص كافية
لممشاركيف لتقديـ استجابات حرة، كفشمو في االبتعاد عف مفاىيمو المسبقة كانطباعاتو القبمية. 

اسة كيمكف لمباحث مف خبلؿ مبلحظاتو الثاقبة كانيماكو فترة أطكؿ في جمع بياناتو في مكقع الدر 
 التقميؿ مف ىذه التشكيشات.

  العكامؿ التي يمكف أف تنشأ مف خبلؿ ألفة الباحث مع المشاركيف كتكاصمو المتزايد معيـ، فالفشؿ
في إيجاد حد أدنى مف األلفة بيف الباحث كبيف المشاركيف قد يؤدم إلى عدـ نجاح العمؿ 

 ف مكضكعيتو كباحث.الميداني، كلكف يجب أال تزيد ىذه األلفة عف حد معيف تبعده ع
  العكامؿ التي تنشأ مف تحيز العامميف في الميداف أك المشاركيف أنفسيـ، كىذه العكامؿ قد تنشأ مف

مما  ا؛االنطباع األكلى الخاطئ لمعامؿ في الميداف مف حيث خضكعو لفرضيات عمؿ معيا سابقن 
لمنظر كفييا تجاكز أك محاكلة مساعدة الباحث بصكرة ممفتة  ،تدفعو إلعطاء معمكمات مضممة

 لممكقؼ البحثي.
  ؽ جمع البيانات كالمعمكمات مف حيث جمعيا كتسجيميا كتدقيقيا ائالعكامؿ التي ليا عبلقة بطر

كالتكصؿ إلى استنتاجات منيا. كيقترح لتجاكز مثؿ ىذه العكامؿ القياـ بعممية تسجيؿ دقيقة 
ناغـ البيانات كالمعمكمات، ككذلؾ لمبيانات مع إجراء عمميات فحص كتدقيؽ مستمرة لمتأكد مف ت

فحص االستنتاجات مف مقاببلت مختارة متخصصة ليذا الغرض، كالتقييـ المستمر لمصداقية 
 المفحكصيف.

الرتباط ىذه  انظرن  ؛التحقؽ مف مفيـك الصدؽ أك المصداقية في البحكث النكعية عممية معقدةك   
مف أىـ أدكات البحث النكعي فيجب عمى الباحث البحكث بالعمـك االجتماعية، كبما أف المقابمة ىي 

 :ؽ التحقؽ مف مصداقية مثؿ ىذه البياناتائألىـ طر ي عرض أكد مف مصداقية بياناتو، كفيما يأتالت
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  ،فحص الباحث لخبراتو مع خبرات األشخاص المشاركيف كذلؾ بإجراء نقاش حكؿ ىذه الخبرات
 جاالت الدراسة بإشراؾ جميع المشاركيف.كيمكف أف يككف النقاش حكؿ حقائؽ محددة في أحد م

 كذلؾ بمقارنة ما  ؛قياـ الباحث بعممية مسح لمشكاىد المؤيدة لمبيانات كالمعمكمات التي تكصؿ إلييا
تكصؿ إلييا مع نتائج دراسات أخرل ذات عبلقة قاـ بيا آخركف، أك مف خبلؿ المقارنة مع 

 ل.بيانات ناتجة مف استخداـ مقاييس كأدكات بحثية أخر 
 كىذا  ،أف يقـك الباحث بالطمب مف باحث مستقؿ آخر القياـ بعممية تحميؿ لممعمكمات التي جمعيا

 بدكره قد يؤكد ما تكصؿ إليو الباحث مف استنتاجات.
  أػف يقـك الباحث بتقديـ الحقيقة أك التفسير كما يراه ىك لؤلشخاص الذيف يتعايشكف معو، كسؤاليـ

 التفسير يعبر عما يجكؿ في ذىنيـ أك يعبر عف خبراتيـ. فيما إذا كانت ىذه الحقيقة أك
يمكف  المبلحظة، فإف مصداقية ىذه البياناتأما فيما يتعمؽ بالبيانات التي تـ التكصؿ إلييا باستخداـ   

 ف:تيتيإلييا باستخداـ أحد الطريقتيف اآل التكصؿ
   ىؿ يمكف إسناده كدعمو أف يتأكد الباحث مف أف التفسير الذم تكصؿ إليو يبدك معقكالن، ك

 بدالئؿ أخرل؟ كىؿ يعبر ىذا التفسير معقكالن فيما يتعمؽ بفيـ السمكؾ اإلنساني؟
  أف يقـك الباحث بتخميف درجة ثبات التفسير، كفيما إذا كاف ىذا التفسير يتسؽ كيتناغـ مع

 تفسيرات أخرل مف مصادر مشتركة بنفس الكقت أك الحدث.
 :فيالبحوثالنوعيةئيةاإلجرا الصدق مؤشراتخامًسا:

 يستخدـ لتشكيؿ مقياس األربعة، الصدؽ معايير مف معيار ىناؾ مؤشرات لمصدؽ خاصة بكؿ  
الصدؽ،  معايير بيف المكجكد مع تجنب اإلشارة إلى التداخؿ الجامعية، كالرسائؿ البحكث لتقييـ

 : (202) تيما يأت لمتكرار، كأىـ ىذه المؤشرا آلخر تجنبنا معيار المؤشرات مف بعض كتحكيؿ
 مع النظرم المفيـك اتساؽ بمدل البنائي أك النظرم الصدؽ مفيـك ييتـ :المفيوم مؤشراتصدق

 .اإلجرائي
مؤشرات الصدؽ  تحت كليس البنائي، مؤشرات الصدؽ تحت مؤشرات الثبات أف كيبلحظ  

ا يشمؿ لذمالبنائي ا الصدؽ كالمكحد لمفيـك الجديد اإلحصائي، كذلؾ اعتمادنا عمى لمفيـك  أيضن
 ىذا عف مؤشرنا لمتعبير عشرة ستة القياس، كىناؾ مجاؿ في في الصدؽ أساسية كمركبة الثبات

 (: 203المعيار، كىي )
 البحث. متغيرات تحديد 

                                                             
 .44،  ص 2014ديسمبر  ، 19، العدد 83العمـك االجتماعية، مج  كالكيفية، مجمة الكمية البحكث في كالثبات الصدؽ (: معايير2014فضيؿ دلية ) ( (202
  .126مقدـ، مرجع سابؽ، ص  سعيد الحفيظ ( عبد(203
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 كالفركض. التساؤالت تحديد 
 لممفاىيـ. النظرم التعريؼ 
 إجرائينا. المفاىيـ تعريؼ 
 النظرم. التعريؼ مع اإلجرائي التعريؼ اتساؽ 
 المراد  المفيـك مع (االستبياف المقياس، أك كتعميمات اإلجابة كطريقة الفقرات كنكع عدد تساؽا

 قياسو.
 المستخدمة. الصدؽ طرائؽ 
 المقاييس. صدؽ مستكل 
 المستخدمة.  الثبات طرائؽ 
  المقاييس. ثبات مستكل 
  الدراسة. لمفاىيـ النظرم اإلطار شمكلية مدل 
  السابقة. كالدراسات رمالنظ اإلطار في التحميؿ مستكل 
  السابقة. كالدراسات النظرم اإلطار في المعمكمات حداثة مدل 
  الصحيح التكثيؽ في العممية األمانة. 
  كالمغة األسمكب سبلمة. 
  كاإلخراج  التنظيـ 
 منو بالتصميـ التجريبي أكثر يرتبط الداخمي الصدؽ أف إلى اإلشارة تجدر:الداخمي الصدق مؤشرات

 (.204الداخمي، ىي ) الصدؽ ىذا عف لمتعبير مؤشرات سبعة الكصفية، كىناؾ بالدراسات
 التنفيذية. كاإلجراءات كالخطكات البحث طريقة شرح، البحث تصميـ 
 البحث تصميـ تطبيؽ مدل. 
 السببية اتجاه. 
 بالزمف الخاصة المتغيرات الخارجية في التحكـ. 
 التجريبي بالمكقؼ المتغيرات الخاصة في التحكـ. 
 المجمكعات ؤتكاف. 
 جراءات تعميمات ثبات  .التجربة أك الدراسة إجراء كا 

                                                             
 فضيؿ دلية، مرجع سابؽ، راجع:   (204)
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التي  اختيارىا كطريقة العينة فحجـ المعايير، بيف التداخؿ بعض ىناؾ:اإلحصائي مؤشراتالصدق
 عممية التعميـ ألف نظرنا الخارجي؛ الصدؽ أكثر تناسب اإلحصائي الصدؽ تحت البعض يدرجيا
اإلحصائي ما  كأىـ مؤشرات الصدؽ البحث، لمجتمع العينة تمثيمية دلم عمى األكلى بالدرجة تعتمد
 :(205) يأتي
 اإلحصائية االختبارات مبلءمة. 
 اإلحصائي. التحميؿ تفسير مبلءمة 
 كجكد إلى عدـ يشير الذم الصفرم الفرض رفض احتماؿ بأنو كيعرؼ اإلحصائي االختبار قكة 

 رفض يجب كعميو ،الحقيقة في فركؽ كجدت ال آخر كبمعنى ،خاطئا حقيقة يككف عندما فركؽ
 التأثير كحجـ ،حجـ العيف مف كؿ عمى اإلحصائي االختبار قكة كتتكقؼ ،الصفرم الفرض
 الداللة. كمستكل

 التأثير.  حجـ 
 نتائج تعميـ إمكانية مدل عف تعبر خمسة في المعيار مؤشرات ىذا: الخارجي الصدقمؤشرات
 :، كىيالبحث
 العينة. تمثيؿ 
 العينة. ختيارا طريقة 
 التجريبي المكقؼ كاقعية .  
 كاإلجراءات. المياـ كاقعية 
 لمتجربة.  الزمنية كالفترة الكقت كاقعية 


النوعي: الثبات سادًسا:

 تحديد أفذلؾ  ؛دقتيا بمدل الثبات العممية، في حيف يتعمؽ االكتشافات تكرار بقابمية الصدؽ يرتبط  
 إذا كبتقدير ما حقيقينا، تمثيبلن  لمكاقع االستنتاجات تمثيؿ مدل يأتي: تقدير ما اعمكمن  يتطمب الثبات

 ؟البشرية التجربة مف تقيس مقاطع حقيقية أك تمثؿ الباحثيف قبؿ مف المصممة البنى تانك
 كتحميؿ جمع تقنيات عمى الداخمي درجة الثبات تعتمد البحكث، مف النكع ىذا يخص كفيما  
 (:206ية )اآلت المؤشرات كذلؾ كفؽ ات،انالبي

                                                             
   .62، السعكدية، ص األمنية لمعمـك العربية نايؼ الجامعية، كمية الدراسات العميا، جامعة كالرسائؿ لبحكثا تقييـ (: معايير2011مقدـ ) سعيد الحفيظ عبد(  (205
ا، 39عالـ الكتب، القاىرة، ص ،ااتيا إلكتركنين ناكمعالجة بي النكعية: تصميـ البحكث (2006) كماؿ عبد الحميد زيتكف المشار إليو في:( (206   :كأيضن
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 ؛ طكيمة لفترات اتانالبي جمع عممية االجتماعييف )المبحكثيف(، كتمديد الفاعميف مع التعايش
 .اتانالبي ليذه مستمرة كمقارنات تحميبلت الفرصة إلجراء إلتاحة

 فئات مختمؼ مع لمبيانات، الرئيسة مف المصادر كاحدة بعٌدىا المنجزة، تكييؼ المقاببلت 
 .الفاعميف االجتماعييف

 التي الطبيعية البيئات فيك  الباحث، اتانأكلي لبي كمصدر بالمشاركة، بالمبلحظة القياـ يجب 
 .الدقة مف بمزيد المشاركيف حياة كاقع تجارب تعكس

 عمميتي خبلؿ مف الذاتية( الذاتي )الرقابة لمرصد نشاطو مراحؿ جميع نفسو في الباحث يخًضع 
عادة  ذلؾ يخفؼ ، كقد"المنضبطة الذاتية" العممية ىذه كتسمى المستمريف، التقييـ التشكيؾ، كا 

 في المستعمؿ ي كالبعدمناأل )القبمي( اإلحصائي كالضبط ،الخارجي الرصد أثر ضعؼ مف
  (. 207) الكمية البحكث

 كسائؿ بكاسطة النكعية البحكث في تقديرات الثبات عمى يمكف الحصكؿ نفسو، الكقت كفي  
، كالتشبع   (Triangulation)المتعدد المعمكماتي أك الثبلثي، مثؿ: التقاطع مختمفة،

(Saturation)خريفآ باحثيف ، كتحكيـ . 
 الظاىرة دراسة في مختمفة منيجيات بيف عممية تجمع الخصكص كجو عمى المتعدد التقاطع كيعد  

 كتقاطع ،مختمطة مركبة، كاستراتيجيات عمميات باستخداميا الثبات زيادة فيي تستيدؼ نفسيا،
 .كميا منيا مزيج أك ،ككثائؽ كأدكات، ات: ناس،انالبي مختمفة مف مصادر مف اتيمعمكم

 المتعددة في الذاتية السير كتقنية ،البيكغرافي لممنيج النكعية بحكثال خداـاست الشائع مف كلذلؾ 
 نمطية مثبلن  باستعماؿ التمثيمية مقاييس العينة عمى المبحكثيف اختيار عند فيو تعتمد افشكؿ استبي
 الحاالت مف كثرة اإلشباع تقنية عمى أك مسبقنا، محددة متغيرات مف اطبلقن انلممبحكثيف  تصنيفية
 تقنية ففيالمتقاطعة،  كالسير ،المتكازية السير :ىما يافساسأ استعماالف التقنية كليذه ،المدركسة

 عمى العمؿ فكيمك ،أكبر عممية كمصداقية كمية تحقيؽ نظرة رغبة ضمف فتندرج ،المتقاطعة السير
 بمقارنة الشخصية العركض االعتبار نسبية بعيف تأخذ استقصائية عممية عبر اليدفيف تحقيؽ ىذيف

  (.  208) االجتماعي الكسط نفس داخؿ مف بعركض أخرل منيا كاحد كؿ



                                                             
207) )PerezSerrano ,Gloria: "LapedagogíasocialenEspaña", aRevistadePeda- gogíaSocial. Valencia, núm. 3, febrer1988, 

pp. 109-121.   
  ( لممزيد مف المعمكمات راجع: فضيؿ دلية، مرجع سابؽ،(208
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العواملالمؤثرةعمىالصدقوالثباتفيالبحوثالنوعية:سابًعا:
 عبر الصدؽ مستكل رفع في كالباحثكف العمماء بيا يقـك التي الحثيثة الجيكد مف عمى الرغـ  

 العمـك في مثيمتيا عف بعيدة زالت ما النتائج دقة أف إال االجتماعية، العمـك في أدكات القياس تطكير
 (: 209منيا ) أسباب كيرجع ذلؾ لعدة الدقيقة،
 كذلؾ  ؛راراالستق كعدـ بالتغير االجتماعية البحكث في المدركسة الظكاىر طبيعة تتميز

 .كخارجية داخمية مثيرات بعدة النفسية حالتو تتأثر الذم افسباإلن الرتباطيا
 المقاببلت  أك اتاناالستبي عبر يتـ مباشر غير قياس ىك االجتماعية الظكاىر معظـ قياس

 .محدكدة تبقى المقاييس ىذه كثبات كصدؽ مكضكعية أفف كعميو ،الشخصية
 االجتماعية العمـك في يمةمال المشكبلت مف جتماعيةاال العمـك في المفاىيـ كضكح عدـ، 

 تختمؼ كغيرىا كالذكاء، كالديمقراطية اإلرىاب فمصطمحات المصطمحات، عدـ كضكحك 
 .األفراد باختبلؼ

 يؤدم مما لقياسيا؛ المستخدمة القياس كأدكات االستدالالت، اختبلؼ ناتج عف االختبلؼ ىذا 
 الظكاىر تفسير تستطيع قكية نظريات بناء في أك رفةالمع تطكير في الجيكد تكحد عدـ إلى

 االجتماعية
 فييا كالتحكـ بيا كالتنبؤ. 
 العينة الممثمة اختيار صعكبة إلى يعكد ما منيا ،صعكبات االجتماعية البحكث إجراء عترضت 

الظيكر  في رغبة أك ،تحيزىـ أك استجاباتيـ في األفراد تحفظ إلى يعكد ما كمنيا ،لممجتمع
 .النتائج كمكضكعية دقة عمى ذلؾ فينعكس ،اإليجابي يربالمظ

 يككف منطقينا، أف يحاكؿ االجتماعية العمـك في البحث أف مف مى الرغـعف ،كمف جية أخرل  
 يتأثر باإليديكلكجية؛ ألف يبقى أنو إال كاالجتماعية، السمككية الظكاىر دراسة في اكعقبلنين  كمكضكعينا
مدمر  بشكؿ االجتماعية العمـك في البحث العممي كمصداقية عيةمكضك  عمى تؤثر اإليديكلكجية

(210.) 
 بعض في التحيز إلى االجتماعية في العمـك العممي لمباحث كالثقافية اإليديكلكجية الخمفية كتدفع  

 مؤسسة لصالح البحث يجرل عندما خاصة كيحدث ىذا النتائج، مصداقية عمى تؤثر التي المكاقؼ
 ،معينة حساسية تشكؿ النتائج أف أك النتائج، إلى بعض الكصكؿ الباحث فيو يطمح قد الذم معينة

 .الجيات بعض بسمعة تمس فكأ
                                                             

209
    188، 178 األمنية، ص، ص لمعمـك العربية نايؼ امعةالجامعية، كمية الدراسات العميا، ج كالرسائؿ البحكث تقييـ (: معايير2011مقدـ ) سعيد الحفيظ عبد( (

210) )Shadiah, R. Cook, D. T. & Campbell, D. T (2006) Experimental and Quasi-Experimental Designs for 

Generalized Causal Inference  
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تمييد: 
لبحث بػ "تقرير البحث"، بيد أف ىذه التسمية تبدك إلخراج ا ةيطمؽ الكثيركف عمى العممية النيائي  

غير مبلئمة؛ ككف لفظ "تقرير" يثير لبسنا كسكء فيـ عمى أساس أف لفظ أك كممة تقرير" تعني في 
استخداماتيا العامة غير كتابة البحث، كأف يقاؿ قدـ المحقؽ أك المدير تقريرنا عف كضع أك حالة ما؛ 

 المناسب ىك إخراج البحث بصكرتو النيائية، كما يرل كاتب ىذه السطكر.   لذلؾ يبدك أف المفظك 
كصؿ البحث إلى ك خطة البحث،  في إعداد الرئيسة بعد أف قاـ الباحث بالعمميات كالخطكاتك    

المراحؿ األساسية كفؽ  راجو في صكرتو النيائية، كذلؾاخنيايتو، يعمد الباحث إلى تنظيـ البحث ك 
 اآلتية:
تجميعمعموماتفصولالبحثوترتيبيا:أواًل:

في إعداد كاخرج  بداية ثمة ما تجدر اإلشارة إليو ىك أف ىناؾ تقميدنا تتبعو الجامعات العربية  
، كخاصة في رسائؿ الماجستير كالدكتكراه في تصنيؼ فصكؿ البحث المتصمة بالجزء البحكث العممية

عناكينيا، كفي عرض فصكؿ الجزء الميداني، النظرم، كفي تسمية عناكيف ىذه الفصكؿ، كتسمية 
كىذا بحد ذاتو عبلمة ثراء الفكر كنضجو، كعبلمة تميز كتفرد، أكثر منو عبلمة خمط كفكضى، كما 
قد يرل البعض، عمى أساس أف لكؿ جامعة مدرستيا التي تميزىا كتعتز بيا، كتفرض عمى طمبة 

بعض مدارس  كفقمديطمبة الدراسات العميا ك  فالباحثي أف بعض بيد الدراسات العميا االلتزاـ بيا،
ا، بؿ  جامعاتال ف كثيرنا مف الباحثيف يقمدكف بعض المجبلت إدكف كعي، ضننا منيـ أف ىذا إبداعن

العممية التي تحمؿ اسـ "محكمة"، كتنشر بحكثنا تعاني مف أخطاء منيجية معيبة، ليأتي الباحثيف 
 تمؾ األخطاء.الجدد ليكرركا 

مف البحث الميداني، شأنو شأف الجزء النظرم الذم  النكعي فبعد انتياء الباحث ،ؿكعمى كؿ حا  
يككف الباحث قد انياه قبؿ إجراء البحث الميداني، يقـك الباحث بتجميع معمكمات فصكؿ البحث، 
كترتيبيا كفؽ خطة البحث، كلكف دكف أف يعني ذلؾ التزاـ الباحث بيا حرفينا، إذ قد يضيؼ بعض 

، أخرل لفصكؿ البحث مكضكعاتا منيا أك يضيؼ لفصكؿ البحث، كقد يحذؼ بعضن  المكضكعات
ال خرج البحث عف ىدفو، كتحكؿ البحث العممي إال  كلكف دكف أف يعني ذلؾ تغيير ىيكؿ البحث، كا 

 عممية عبثية.
كقبؿ إقداـ الباحث عمى تجميع فصكؿ البحث عميو إضافة المعمكمات التي جمعيا مؤخرنا إلى   

ؿ ذات الصمة، كفحص مدل عبلقة ارتباط الجزء الميداني بالجزء النظرم كتكامميما معنا في الفصك 
حمقات متداخمة مترابطة تجعؿ البحث يشكؿ حزمة كاحدة ال فكاؾ ليا، بحيث إذا نزع مكضكع أك 

 جزء منو، أك أعيد ترتيب مككناتو بطريقة أخرل اختؿ البناء كتفككت أجزاؤه.      
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كرم أف يمقي الباحث نظرة كمية عمى فصكؿ البحث كترتيبيا العاـ؛ لمكقكؼ عمى كىنا مف الضر   
فصؿ  يحكمفي حيف  ، إذ قد يكجد فصؿ يحكم خمس صفحات،كمكضكعاتيا مدل تكازف الفصكؿ

ذا ما كجد الباحث مثؿآخر عشريف، كربما خمسيف صفحة الخمؿ، فما  ىذا ، كىذا عيب في البحث. كا 
بيف الفصكؿ؛ بدمج فصميف في فصؿ كاحد إذا كاف ممكننا، أك نقؿ بعض  عميو إال إجراء المكازنة

مكضكعات الفصكؿ الكبيرة الحجـ إلى الفصكؿ ذات الحجـ األقؿ، الميـ إعادة التكازف إلى فصكؿ 
 بأم صكرة مف الصكر.   كمكضكعاتو البحث

 عمى النحك اآلتي: فصكؿ البحث، كذلؾ لمكاضيع أك كينبغي أف تنتيي ىذه العممية بالييكؿ العاـ 
 أو األول:الموضوع المقدمة، كمشكمة البحث كتساؤالتو  :اإلطار العاـ لمبحث: كيشمؿ الفصل

 كفركضو إلى غير ذلؾ األمكر التي سبؽ ذكرىا في مشركع خطة البحث.
 كؿ.الفصؿ األمنيج البحث العممي كأدكاتو يجب تضمينيا أف  عمى مع التأكيد 

كتشمؿ: الدراسات السابقة المحمية، كالدراسات السابقة  الدراسات السابقة، الفصلالثاني:الموضوعأو
التعميؽ عمييا؛ لبياف نكاحي االتفاؽ كاالختبلؼ، كنكاحي  العربية، كالدراسات السابقة األجنبية، ثـ

ف كانت بعض المدارس تعرضيا نياية الجزء النظرم، غير أف كاتب ىذه السطكر يرل  التكامؿ، كا 
ا اإلجراء يشكبو عيكبنا خطيرة، إذ كيؼ يستقيـ األمر كالدراسات السابقة ىي سبب قياـ أف مثؿ ىذ

ىذا البحث كتشكؿ بينتو؛ ككف ىذا البحث جاء ليككف حمقة تكمؿ مسيرة تمؾ الدراسات السابقة في 
حمقات مترابطة، كلذلؾ يجب عرضيا قبؿ الجزء النظرم ليذا البحث؛ حتى تبرز صمة ىذا البحث 

 سات السابقة.بالدرا
الثالث الفصل أو كذلؾ بعرض المفاىيـ ، النكعي : كيتناكؿ الجزء النظرم لمبحثالموضوع

المستخدمة في البحث، كأىميتيا كخصائصيا كسكاىا، ثـ عرض كاقع الظاىرة أك المشكمة فيد 
 البحث، كبياف نكعية المبحكثيف كخصائصيـ ... إلخ.  

 كعي أكثر مف فصميف، كربما ثبلثة فصكؿ. لمبحث الن الجزء النظرميتضمف  كقد  
البحث الميداني، أم بناء أداة أك أدكات البحث الميداني، كعرض النتائج  الفصلالرابع:الموضوعأو

 كتفسيرىا.
 أو الخامس:الموضوع خبلصة نتائج أداة البحث كالتكصيات، أك كضع تصكر لتطكير  الفصل

 الكاقع.
تعني أنيا قاطعة كنيائية،  المكاضيع المقترحة ىنا أك الفصكؿ ال كما يجب تأكيده ىنا أف عناكيف  

 فقد تزيد أك تنقص.     
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،موضوعاتيا.لوفصالثانًيا:مراجعةالتسمسلالمنطقيلمعمومات
 ليس ىناؾ دليؿ محدد يتبعو الباحثكف لمراجعة التسمسؿ المنطقي ألفكار كمعمكمات مكاضيع  

قيؿ في األثر: "أىؿ مكة أدرل بشعابيا"، أك بمعنى آخر كؿ  الفصكؿ، غير أنو ككما أك البحث
باحث أدرل بما يجب أف تككف عميو معالـ كتفاصيؿ بحثو في أفضؿ صكرة ممكنة يريدىا، كال 
يحتاج الباحث إال إلى التفكير اليادئ كالعميقة لمنظر كالتأمؿ، كالنظرة الفاحصة لما يريده الباحث أف 

مكضكعات البحث  ينبغي القياـ بو ىنا أك ىناؾ لتنسيؽ معمكمات كأفكار يككف عميو بحثو، كما الذم
 ، كترتيبيا الدقيؽ حتى ييرل في أبيى صكرة.وفصكلأك 
التي جمعيا كحمميا  وفصكل مكاضيع البحث أك لمعمكمات ية كدقيقةفيقـك الباحث بمراجعة كاكىنا    

 ينا، كفحصكمكضكع ابحث عممين متأكد مف دقة كسبلمة المعمكمات الكاردة في الل ؛كدكنيا
البحث، ففي  تكثيؽ معمكمات تحرمك  ،الفنية المتخصصة في مجاؿ البحثك المصطمحات العممية 

لؾ االشارات كعبلمات صمي بما في ذحالة االقتباس يجب ذكر المعمكمات كما كردت في النص األ
 التنقيط مثؿ: النقطة كالفاصمة كعبلمات االستفياـ كغيرىا.

 استخداـ الجمؿ كالتعابيرك  ،ع ىنا مف فحص لغة البحث كأسمكبو مف حيث دقة الصياغةكال مان  
؛ بقصد تجنب الحشك كالتطكيؿ، كتجنب استخداـ العبارات الدقيقة كالمعبرة عف المعنى المرغكب

الرنانة التي ال يجب استخداميا في البحث العممي، ثـ إف استخداـ البحث لمجمؿ كالتراكيب المناسبة 
ا في عرض أفكاره كترتيب معمكماتو، كأدؽ في اجمؿ القصيرة الكاضحة يجعؿ البكال حث أكثر كضكحن

الية التي يككف ، كيتجنب استخداـ الجمؿ االحتممنيا اختيار الكممات كالعبارات التي تكضح اليدؼ
 . ليا أكثر مف معف

ثالًثا:مراجعةعالماتالترقيموتوثيقالمراجعوالجداولواألشكال: 
كىنا يقـك الباحث بإجراء فحص شامؿ كدقيؽ لعبلمات الترقيـ، كلتكثيؽ المراجع كالجداكؿ   

كاألشكاؿ، كذلؾ بالتحقؽ مف المعمكمات التي تـ االستشياد بيا، مع إعادة صياغتيا، كتدقيؽ 
كمراجعة المعمكمات التي اقتبست حرفينا، كالتأكد مف اإلشارة الى المصدر أك المصادر المقتبس 

ضافة أم جمؿ أك سة ا، كالتركيز عمى العبارات التي تكضع األفكار الرئيمني لمكضكع البحث، كا 
عادة تنظيـ الجمؿ كالعبارات كالفقرات كمما كاف ذلؾ  ،عبارات ضركرية تساند فكرة البحث الرئيسة كا 

كالتخمص مف دقيؽ، فكار الباحث بشكؿ أ كضححذؼ العبارات كالجمؿ التي ال ت لؾضركرينا، ككذ
 الجمؿ كالعبارات الغامضة.

كيظؿ الباحث يتحرل تنقيح البحث كاستخداـ عبلمات الترقيـ كاالشارات كالمختصرات، حيث يجرم   
فصكؿ البحث كىي: "التنقيط"، كذلؾ  مكاضيع أك مراجعة شاممة عمى استخداـ عبلمات الترقيـ في
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استخداـ المقاطع الكثيرة التي  ماكنيا المطمكبة، كعدـ المبالغة فيأبالتأكد مف كضع النقطة في 
، كفحص كيفية  كالفقرات لؼ منيا الجمؿأتت دكف تكقؼ لسبب احتماؿ ضياع المعنى كالمفيـك

استخداـ النقطتيف  لؾلمداللة عمى اختصار الكممة، ككذ الجمؿاستخداـ النقط بعد الحرؼ أك 
 اجة لبلستمرار.كال ح ،المتعامدتيف، كالنقاط الثبلثة لمداللة عمى كجكد كبلـ محذكؼ

؛ لمفصؿ بيف العبارات )؛( تحتيا نقطة التي مراجعة استخداـ الفاصمة، كالفاصمة يتابع الباحث ثـ   
كيفضؿ  ،مف بحكث أخرل احرفين  فقراتقتباس معمكمات ك اـ األقكاس لمداللة عمى استخدكاألسماء، كا

باقي الكتابة العادية؛ لتكضيح  بشكؿ مرتفع عف جمؿك نياية الأف تكتب مثؿ ىده األقكاس في بداية أ
 .عبارة بديمة أخرل

ة. مثاؿ: يعند استخداـ عبارة أك كممة اعتراضية تكضيح (-) كما يجب مراجعة استخداـ الشارطة  
ميتمة بإدخاؿ الحاسب في اإلجراءات التكثيؽ  –إف لـ تكف كميا  –معظـ مؤسسات األعماؿ 

ك في كتابة المصادر )المراجع( كاليكامش أالبحث  لمكتباتيا، ككذا استخداـ المختصرات: في متف
؛ لمتأكد يمة، إلى غير ذلؾ مف فحص الجداكؿ كاألشكاؿ كالرسكمات إف كجدتمفي المكضكعات ال

  خطاء.  مف سبلمتيا كخمكىا مف األ
:رابًعا:استكمالالشكلالنيائيلمبحثوكتابةممخصالبحثبالمغتينالعربيةواألجنبية

، يقـك باستكماؿ الشكؿ النيائي لمبحث، مراجعة الدقيقة كالشاممة لمبحثمف ال الباحث بعد انتياء 
 ي:كذلؾ كما يأت

 التأكد مف سبلمة عنكاف البحث، كتضمنو لممتغيرات المستقمة كالتابعة، كشركطو العممية.
خ أعداد كتابة المعمكمات البلزمة في الصفحة الرئيسة، مثؿ: اسـ الباحث، كدرجتو العممية، كتاري

 البحث. 
 كتابة ممخص لمبحث بالمغتيف العربية كاإلنجميزية.  

  خامًسا:قائمةالمراجع:
يقصد بيا: القائمة التي تحكم عمى كؿ المراجع التي اعتمد عمييا الباحث في أعداد بحثو، كتأتي   

 في نياية البحث، كتشمؿ المراجع المختمفة األكلية كالثانكية كالقديمة كالحديثة.
كفي نياية البحث، فقد كجد أكثر مف  ،ما تجدر اإلشارة إليو ىك أنو لتكثيؽ المراجع في المتفك 

الذم يحاكي أسمكب  السائد أسمكب لتكثيؽ المراجع في البحكث العممية، غير أف أىميا التكثيؽ
  .ية، كصار أكثر انتشارنا في غالبية الببلد العرب"الكاليات المتحدة"، ك"بريطانيا"التكثيؽ في 

 –كمع أف كاتب ىذه السطكر لو أسمكب آخر في تكثيؽ المراجع ينتمي إلى مدرسة كمية التربية   
جامعة عيف شمس"، ككؿ كميات التربية في مصر تقريبنا، فبل ضير مف اتباع ذلؾ األسمكب كشرحو 
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ىذا التعديؿ  يرتكزك ىنا، كلكف مع ادخاؿ تعديؿ طفيؼ عميو، يراىا الزمة؛ كي يناسب البيئة العربية، 
في عدـ كتابة المقب في بداية تكثيؽ اسـ كاتب البحث؛ لسبب كجيو كىك أف الكثير مف االسماء 
العربية ليس ليا لقب؛ مما يضطر الباحثيف العرب إلى كتابة االسـ األخير في األكؿ، مع أنو ليس 

سـ: خالد أحمد فاطمة، كما يترتب عمى ذلؾ مف خمط في تقديـ االسـ األكؿ، فمثبلن لتكثيؽ ا ،لقبنا
فسكؼ يأتي االسـ األخير في األكؿ عندىا تحكؿ الباحث مف ذكر إلى أنثى، ثـ إف كضع االسـ في 
بداية التكثيؽ يغير ىكية الشخص كنسبو الداؿ عميو في بطاقتو الشخصية، إلى غير مف المبلبسات 

 في ىذا التكثيؽ.
قديـ أك تأخير، حتى لك كاف السـ ما لقبنا، لذلؾ يفضؿ تكثيؽ االسماء العربية كما ىي دكف ت  

بحيث يمكف تكثيؽ صاحب البحث في المتف بذكر االسـ األكؿ، كاالسـ األخير، في حيف يكتب 
 إلخ. أما تكثيؽ المراجع األجنبية، فيتـ بتقديـ المقب.. ،االسـ كامبلن في قائمة المراجع في آخر البحث

    يتـ تكثيؽ المراجع عمى النحك اآلتي:ك   

(: ثـ عنكاف المرجع، كمكاف 2012ثـ سنة النشر بيف قكسيف ) ،اسـ الباحث أك المؤلؼ كامبلن 
  كرقـ الصفحة أك أرقاـ الصفحات التي عاد إليو الباحث. ،النشر، دار النشر

 ترتب كتابة المراجع في نياية البحث كفقنا لمتصنيؼ اآلتي:كيتـ 
 أكالن: الدستكر كالقكانيف.

 ئؽ كالتقارير الرسمية.ثانينا: الكثا
 ثالثنا: المعاجـ كالمكسكعات.

 رابعنا: الرسائؿ العممية )الماجستير كالدكتكراه(.
 خامسنا: المؤتمرات كالندكات العممية.

 سادسنا: الدكريات.
 سابعنا: الكتب.

  سادًسا:المالحـــق: 
 كتكضع بعد المراجع مباشرة، كتحكم أمكر عديدة منيا:  

ة، أك المقابمة..( التي اعتمد عمييا الباحث في جمع لمبلحظلمستخدمة في البحث )ااستمارة األداة ا
 البيانات الميدانية.

 نماذج مف القكانيف كاألنظمة كالتعميمات ذات العبلقة بكضع البحث. 

  .كثائؽ أك نماذج ينكم الباحث ضركرة تقديميا لعرض تقرير المعمكمات الكاردة في بحثو ةأي

 لكثائؽ التي تضاؼ في المبلحؽ بالمعمكمات المكجكدة في متف البحث.يجب ربط كافة ا
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راج الفني كالمادم لمبحث خكفي الختاـ يجب أف يتصؼ اإلسابًعا:اإلحراجالفنيوالماديلمبحث:
 كما يأتي: 

  .كضع ممخص لعناكيف البحث في الصفحة الثانية لمبحث 

 حتى نياية البحث.ث(ترقيـ صفحات البحث مف الصفحة األكلى )عنكاف البح ، 

 .الطباعة الكاضحة كالكتابة الخالية مف األخطاء المطبعية 

 كبطريقة تميزىا عف المعمكمات المكجكدة  ،تنظيـ حكاشي البحث كىكامشو كتنسيقيا بشكؿ كاحد
 كجكد خطكط فاصمة بينيا كالمتف. ـأ ،سكاء مف ناحية الفراغات بيف األسطر ،في النص

 كذلؾ بتكحيد  ،مختمفة لمبحث مف حيث حجـ الكتابة أك الطباعة أك لكنيايجب تمييز العناكيف ال
 الفصكؿ في الكسط، ثـ العناكيف الثانكية التابعة ليا.  المكاضيع أك عناكيف

 .ترقيـ الجداكؿ كاألشكاؿ كالرسكمات كالخرائط بشكؿ كاضح كمكحد كأنيؽ 

ثامًنا:اإلخراجالنيائيلمبحث:
 صكرتو النيائية، بعد مراجعتو لغكينا، كشكبلن كمضمكننا. كيتـ ىنا إخراج البحث ب 
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