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الخاتمة
قائمة المراجع المعتمدة
الملحق

مقدمة :
العلم عصب الحياة ومحركها  ,ولوال أهمية المعرفة العلمية للبشر وضرورتها  ,ما عكف العلماء
و الباحثون عبر الزمن على إجراء الدراسات المتعددة في مجمل التخصصات العلمية  ,تقنية كانت أو
إنسانية إجتماعية .
فالمعرفة العلمية سبيل االنسان لفهم الظواهر المختلفة بعمق  ,من حيث األسباب و التأثيرات
اإليجابية منها و السلبية  ,وكذا سبيله للسيطرة و التحكم من خالل توظيف مدركاته المتعددة في أرض
الواقع و التأثير في الظواهر من حوله بالزيادة او بالنقصان للوصول الى نتائج حسبما يليق به .
و علم النفس كتخصص علمي مستقل  ,يحذو حذو باقي العلوم األخرى لتعزيز المكانة و المساهمة
في البناء الهرمي للمعارف االنسانية  ,من خالل تقديم حقائق ذات قيمة علمية التقل عن تلك التي تتمتع
بها الحقائق التجريبة الدقيقة  ,وذلك ال ولن يتأتى إال باتباع الخطوات العلمية السليمة في انجاز
الدراسات و البحوث النفسية نظرية كانت او تطبيقية  ,و الخضوع لمعايير منهجية البحث العلمي .

فمنهجية البحث هي الطريقة العلمية التي ال يجب ان يغفلها الباحث او ان يحيد عنها إذا ما أراد
الوصول إلى جواب ذي مصداقية للتساؤل الذي تبادر إلى ذهنه و كانت منه االنطالقة نحو البحث عن
الحقيقة  ,فهي مالزمة لكل خطوة من خطوات الدراسة العلمية  ,بدء من تحديد الموضوع وطرح تساؤل
اإلشكالية  ,وصوال الى عرض النتائج و مناقشتها بل وصوال الى كتابة التقرير النهائي للبحث .
وتعد هذه المطبوعة البيداغوجية إسهاما في توضيح الخطوات المنهجية للبحوث العلمية  ,من خالل
عرض لـ "محاضرات في منهجية البحث " مقدمة لطلبة السنة األولى ماستر تخصص صعوبات التعلم,
توضح أهم الخطوات و المعطيات التي يستند إليها الطالب الجامعي في إنجاز البحوث المختلفة من
خالل التطرق الى محورين أساسيين :
 المعرفة و البحث العلمي  :وذلك بتناول المعرفة االنسانية  ,و العلم كشكل خاص من هذه المعرفة ,و كذا البحث العلمي باعتباره السبيل للوصول الى المعرفة العلمية .
 الخطوات المنهجية في انجاز البحث العلمي :و التي تم التطرق فيها الى أهم هذه الخطوات والمتمثلة في  :اختيار الموضوع  ,إشكالية البحث و فرضياته  ,عينة البحث و طرق اختيارها  ,وسائل

جمع البيانات المختلفة ,اهم مناهج البحث الممكن توظيفها في الدراسات النفسية  ,و أخي ار كتابة التقرير
النهائي للبحث .
هذه العناصر تم تناولها في أسلوب لغوي واضح متسلسل األفكار حتى يسهل على الطالب االستيعاب
و توظيف هذه المعطيات بشكل عملي ,فتحصل الفائدة من هذه المطبوعة رغم ماقد يعتريها من هفوات ,
فكما قال البيساني " :اني أريت انه اليكتب احد كتابا في يومه إال قال في غده لو غير هذا لكان أحسن
 ,و لو زيد هذا لكان يستحسن  ,ولو قدم هذا لكان أفضل  ,و لو ترك هذا لكان أجمل  ,و هذا من عظم
العبر  ,و هو دليل على إستيالء النقص على جملة البشر"

الباب ا ألول
املعرفة و البحث العلمي

الفصل ا ألول
املعرفة والعمل

تمهـــيــد :
تعد حاجة االنسان للمعرفة حاجة ضرورية وجدت منذ القدم ،فهي تساعده في التحكم فيما حوله وفهم
المحيط الذي يعيش فيه وقد كونت "المدركات االنسانية نتيجة تراكمات فكرية عبر الزمان والمكان"  ,في
كل زمن وعصر وحضارة يكون لالنسان ادراكات جديدة ,يوظفها في حياته ويضيفها للمخزون المعرفي
الذي عنده ويجعلها مستقبال انطالقة وقاعدة الكتساب معارف جديدة مثلما كان الحال مع مدركات
ومعارف االنسان في العصر البدائي,في الحضارات المختلفة كالحضارة اليونانية والحضارة الفرعونية...
,و في العصر الحديث.

 -1المعرفة :
 -1 -1التعريف:
" هي مجموع المعلومات التي استطاع اإلنسان ان يجمعها عبر التاريخ "،وفي هذا إشارة إلى أن طرق
الجمع كانت مختلفة ومتفاوتة من البسيط العشوائي الى المعقد المنظم وعليه انقسمت إلى:
 معرفة حسية  :وهي التي تكتسب عن طريق الحواس المختلفة والمالحظة البسيطة والمباشرة والعفويةمثل :تعاقب الليل والنهار ،تهاطل االمطار ,...دون إدراك العالقة بين الظواهر وأسبابها  ,وهي معرفة
بسيطة وحجج االقناع فيها متوفرة وملموسة وثابتة في ذهن االنسان .
 معرفة فلسفية تأملية  :هي التي نتحصل عليها باستعمال وتوظيف الفكر ال الحواس من اجل معرفةاالسباب والنتائج كالتأمل في الموت والحياة ,لهذا كانت تتطلب نضجا فكريا وتعمقا في دراسة الظواهر,
غير ان الحجج المستعملة فيها غير ملمومسة وليست قاطعة إنما هي براهين توظف عن طريق المنطق .
 معرفـــــة علميـــــة تجريبيــــة ":هي التي تقوم على المالحظة المنظمة والمقصودة للظواهر وعلى وضعفروض مالئمة والتحقق منها بالتجربة وجمع البيانات وتحليلها "
وهذا النوع ال يقوم على توضيح معاني المفردات فقط بل يحاول الوصول الى القوانين والنظريات العامة
التي تمكن من التعميم والتنبؤ بما يحدث للظواهر المختلفة في ظروف معينة .

1

ولما كانت المعرفة ظاهرة اجتماعية تربطها عالقة مع بقية ظواهر الحياة االجتماعية ,اصبح من المهمم
معرفة عالقتها ببقية هذه الظواهر وعلى هذا االساس قسممها مماكس شميلر ( )M. Schelerالمعرفمة المى
ثالثة اقسام هي :
-1معرفة السيطــرة واإلنتـج  :همي المعرفمة التمي تمكمن ممن تموفير السمبيل للسميطرة علمى الطبيعمة واحمداث
تغيرات في البيئة.
-2المعرفـــة الثقجفيـــة  :هممي التممي ت مرتبط بطبيعممة القمميم والمعمماني والمعممايير ,وتتمثممل فممي معرفممة االخ مرين
والمعرفة الفلسفية وهذا النوع يترتب عليه إحداث تغيرات في شخصية األفراد والمجتمعات .
-3المعرفة المخلصـة  :هي المعرفة ذات الطابع الديني  ,تقود الى نوع من االطمئنان الروحمي والتضمحية
من اجل مبادئ معينة .
 -2-1طــــرق الحصـــــول علـــى المعرفـــــة :
اس ممتطاع االنس ممان ع ممن طري ممق مص ممادر مختلف ممة –س ممبقت الطريق ممة العلمي ممة -أن يحص ممل عل ممى المعرف ممة
والمعلومات التي تساعده في حمل مشمكالته اليوميمة البسميطة ,والتمي زادت ممن فهممه ليشمياا والظمواهر ممن
حولممه (حتممى وان كانممت هممذه المعلومممات فممي أغلبيتهمما فممي ضمموا ماكشممف عنممه البحممث العلمممي بعيممدة عممن
الحقيقممة العلميممة وال تقممدم تفسمميرات صممحيحة للظ مواهر والمشممكالت المختلفممة )والمالحممظ أن األسمماليب التممي
اعتمدها في ذلك كانت متعددة ومتباينة منها :
 الصــدفة  :كممان لهمما دور فممي الحصممول علممى معلومممات فممي كثيممر مممن الحمماالت مثممل تعلممم عمليممة دفممنالممموتى  ,و مممن زاويممة أخممر فقممد نسممب االنسممان ظمواهر مختلفممة واجهتممه الممى الصممدفة دون ان يبحممث عممن
العلل واألسباب مثل :اللون األزرق للسماا .
 المحجولة والخطأ :يعتبر هذا األسلوب أول مراحل تطور البحوث بالمعنى المعروف حاليا ومن خاللهلجأ اإلنسان إلى التجربة حتى يجد حال معقوال ومنطقيا (حال مقبوال).
 السلطـــــة والتقجليـــــد  :هي الطريقة التي يلجأ فيها اإلنسان إلى أفكار وأفعال القادة وأصحاب السلطةالدينية والسياسية حتى يجد تفسي ار واجابة لتساؤالته حتى وان كانت هذه اآلراا واألفكار خاطئة (من وجهة
نظر علمية )فاإلنسان البدائي كان يلجأ إلى رئيس القبيلة ليجد له تفسي ار للظواهر الغريبة كالمرض ،
سقوط المطر ,الزلزال ...كما كان يلجأ للعادات والتقاليد لكي توضح له ما ينبغي أن يفعله.

2

وفي العصر الحديث نجد أن هذه الطريقة في الحصول على المعرفة موجودة ومستخدمة بصورة مقبولة
علميا في الغالب فقد يطلب القاضي من األخصائي النفسي أو الطبيب العقلي أن يشهد بمد سالمة عقل
متهم أو يطلب تقري ار طبيا من الطبيب الشرعي .
 الجـدل والحـوار  :أسلوب يلجأ إليه عندما ال يتم اإلقتناع بالتفسيرات المتوفرة فيكون البحث عن الحقائقمن خالل المناظرات .
 الخبـرة الشخصية  :عند مواجهة مشكلة ما قد يسترجع اإلنسان أو يبحث عن خبرة شخصية تساعدهفي حلها فاإلنسان البدائي مثال وفي سعيه للبحث عن الطعام كان يتذكر أنواع األطعمة الصالحة
واألخر الضارة وأن الحبوب تنضج في وقت معين من السنة .
إن الرجوع إلى الخبرة الشخصية طريقة شائعة في البحث عن المعرفة  ،لكنها قد تؤدي إلى نتائج خاطئة
إذا استخدمت دون تدقيق فالفرد ,قد يرتكب بعض األخطاا عندما يالحظ شيئا أو يتحدث عما يراه أو
يفعله فهو على سبيل المثال :
 قد يتجاهل أدلة ال تتفق مع رأيه يستخدم أدوات قياس علمية دون موضوعية (بذاتية ) يبني استنتاجه على أدلة غير كافية . يستخلص نتائج خاطئة نتيجة تحيزه الشخصي . التفكيـر القيجسي أو االستنبــــجط ) :(déduction scientifiqueويعرف كذلك باإلستنتاج العلمي,يستخدم للتحقق من صدق معرفة جديدة بقياسها على معرفة سابقا من خالل افتراض صحة هذه المعرفة
السابقة و ايجاد عالقة بينها وبين المعرفة الجديدة (المعرف م ممة األولم ممى مقدم م ممة و الالحقة نتيجة )وهو ينطلق
من اعتبار أن ما يصدق على الكل يصدق على الجزا أيضا .
ويؤخذ على المنهج القياسي أنه ال يشكل مصدر جديد للمعرفة ألن القضايا الكلية تتضمن في تركيبها
المعرفة الجزئية التي يتم استنباطها منها  ،وهو ال يعطي اإلنسان فرصة ليقوم باكتشافات جديدة وينمي
معرفته .
ونقطة الضعف األساسية في هذه الطريقة تكمن في احتمال أن تكون إحد المقدمتين غير صحيحة مما
يستلزم نتيجة غير صحيحة .
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 التفكيـر االستقـــرائي (  : )induction scientifiqueهوعكس التفكير االستنباطي حيث باستخدامهيصدر الباحث تعميمات على الكل في ضوا بحثه ودراسته للجزئيات فالحكم الذي يصدر على الجزا
يكون قابال للتعميم على الكل الذي ينتمي اليه ذلك الجزا .واالستقراا نوعان :
 االستقــــــراء التـــــجم  :فيه يقوم الباحث بحصر كل الحاالت الجزئية التي تقع في اطار فئة معينة (أيدراسة كل أفراد مجتمع الدراسة)وينهي دراسته بنتيجة عامة ،هذه النتيجة تكون يقينية لكن استخدامه ليس
عمليا حيث ال يستطيع الباحث دائما أن يفحص كل الجزئيات حتى يحصل على النتيجة.
 االستقــــــراء النجقــــص  :فيه تتم دراسة بعض الحاالت التي تنتمي لمجتمع الدراسة (دراسة عينة ممثلةلمجتمع الدراسة ) ثم استخالص نتيجة تعمم على باقي الحاالت األخر المشابهة التي لم تتم دراستها
وتنتمي إلى مجتمع الدراسة ,لكن الخروج بنتيجة عن فئة بكاملها بعد فحص عدد قليل منها ال يعطينا
بالضرورة نتائج مؤكدة بصفة مطلقة .
على الرغم من هذا االختالف بين التفكيراالستنباطي والتفكير االستقرائي إال أنهما يكمالن بعضهما
،وباستخدامهما يمكن الوصول إلى نتائج جد إيجابية  ,ما جعلهما أهم طرق الحصول على المعرفة لسيما
المعرفة العلمية .
,وفي هذا اإلطار اقترح شالمرز( ) Chalmersتصميما يتعلق بالتفكير العلمي:

قوانين ونظريات
استقراا
مالحظة

استنباط
تفسيرات واستنتاجات
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 -2العلم او المعرفة العلمية:
 -1-2التعريف:
هو الجهد المنظم الذي يقوم به اإلنسان عن طريق الدراسة الموضوعية للظواهر وهو كما يعرفه بوغرون
( ") Beaugrandحل للمشاكل المتعلقة بمعرفة العالم" و إدراك الشيا على ماهو عليه  .كما يعرف
العلم بانه "بناا منظم من المعرفة ينطلق من الواقع وينتهي إلى تفسيره والباحث يتبع مجموعة من القواعد
المحددة للوصول إلى الحقيقة أو النتيجة وهذه القواعد هي مايطلق عليه المنهج العلمي" .
(خالد حامد .2102.ص  )22وتحمل كلمة علم كما جاا في قاموس ويستر معنيين هما :
 المعرفة المنسقة التي تنشأ عن المالحظة والدراسات والتجريب بغرض تحديد طبيعة واسس مايتمدراسته.
 المعرفة التي تهتم بتنسيق وترسيخ الحقائق المتوصل إليها بواسطة التجارب والفروض (للعلم مجاليبحث فيه باتباع أساليب ومناهج موثوق بها من اجل الوصول إلى أهداف محددة )
 -2-2وظجئف العلم:
وللعلم أهداف أو وظائف هي :
 -1-2-2الفهم  :اي فهم الظاهرة قيد البحث مثل التحصيل الدراسي  ,عسر الحساب  ,التفكك
األسري  ,الضغط النفسي" ...وهذا يقتضي القدرة على تحديد الصفات والخصائص و قياسها بالوصف
الكمي و الكيفي من جهة  ,و تفسير حدوث األحداث ووقوع الظواهر بتحديد األسباب و العوامل المؤدية
إليها من جهة ثانية  ,وتحديد عالقة الظواهر ببعضها البعض من جهة ثالثة ".
(رحيم يونس العزاوي.2112.ص)22
أذن فاول هدف للبحث هو ان :
نتعرف على الظاهرة ونكتشف حقيقتها عن طريق معرفة حجمها ،اوصافها ،انتشارها أي وصفالظاهرة .
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تفسير الظاهرة بمعرفة العوامل األخر المرتبطة بها ,والتي أدت إلى ظهورها أي معرفة المتغيراتالمستقلة المسؤولة عن وقوع الظاهرة موضوع الدراسة مثل :أسباب الفشل الدراسي ,أسباب التفكك
االسري...الخ
 -2-2-2التنبــــــــؤ :ان فهم الظاهرة بشكل جيد يمنح الباحث قدرة على التنبؤ بحدوثها واستنتاج ظواهر
أخر مرتبطة بها مثلما هو الحال في التنبؤ بأحوال الطقس ،والتنبؤات الفلكية كالكسوف ,اي ان تحقيق
الهدف االول ومعرفة االسباب والعوامل يساعد على التوقع بدقة .
 -3-2-2التحكم :وهي االستفادة من نتائج البحث العلمي في التحكم وضبط الظواهر المختلفة والسيطرة
عليها مما يساعد في حل المشكالت ,من خالل ضبط العوامل المؤدية اليها بالزيادة او النقصان وتوجيهها
التوجه المرغوب ,واستغالل النتائج لخدمة المصلحة االنسانية .
والتحكم قد يكون نظريا عندما يقتصر على بيان وتفسمير كيفيمة توجيمه وتكييمف الظمواهر مثمل اإلشمارة المى
إنعكاسات الحرمان العاطفي على بنماا شخصمية الطفمل ,وقمد يكمون عمليما حمين يتمدخل الباحمث فمي ضمبط
االحداث والسيطرة عليها ,مثل التحكم في درجات الح اررة ،نوع الغذاا ،مسار الهمواا  ...وكمذلك المتحكم فمي
االمراض النفسية والسلوك االنساني مثل إستخدام اسلوبي التعزيز و العقاب في تعليم الطفل .

 -3-2خصجئص العلم:
للمعرفة العلمية جملة من الخصائص التي تميزها عن باقي أنواع المعرفة اإلنسانية األخر أهمها:
 التراكمية  :ترجع جذور العلم إلى الحضارات اإلنسانية األولى  ،فهو بناا هرمي يساهم فيه كلالباحثين والعلماا يبنى من األسفل إلى األعلى نتيجة تراكم وتطور المعرفة العلمية .
والمعرفة العلمية غالبا تكمل النظريات العلمية السابقة او توسع نطاقها أو تلغيها إذا تبين خطؤها .وبذلك
تختلف عن المعرفة الفلسفية التي تمتد أفقيا اين يبدأ الفيلسوف من نقطة بداية جديدة بغض النظر عما
توصل إليه باقي الفالسفة وال تؤثر أية نظرية فلسفية جديدة على النظريات األخر .
 التنظيـــــــم  :يخضع العلم لضوابط وأسس منهجية دونها ال نستطيع الوصول إلى معرفة علمية فالتنظيميقتضي أن تخضع المعرفة العلمية للضبط والتحكم واتباع منهجية علمية محددة مع التقيد بخطوات
مترابطة ومتكاملة (تحديدالموضوع  ،اختيار المنهج وأدوات البحث المناسبة  ,تفسيرالنتائج)
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كما أن التطور العلمي يدفع الباحث إلى التخصص في ميدان علمي محدد بحكم تطور المعارف العلمية
وزيادة التخصصات مما يسمح للباحث باإلطالع على الموضوعات وفهم الجزئيات والتقنيات والتحكم في
المناهج .
 السببـــــيـــــة  :ان فهم الظواهر المدروسة يعني كذلك معرفة أسباب ظهورها إال أنه إذا كانت العالقةالسببية واضحة في العلوم الطبيعية وتخضع للتجربة والضبط والقياس فإنها ليست كذلك في العلوم
اإلنسانية و االجتماعية ,ذلك ألن المواضيع المدروسة في هذا المجال اليمكن تفسيرها من خالل سبب
واحد إضافة لصعوبة ضبط متغيراتها وقياس تأثيراتها .
 الدقـــــــــة  :يخضع العلم لمفاهيم متعارف عليها بين ذوي اإلختصاص تتضمن مصطلحات ومعانيومفاهيم دقيقة ومحددة .
فالتدقيق يشمل التحديد الدقيق لمشكلة البحث واجراااته فال تستخدم كلمات لها صفات التأكيد والجزم.
هذه المفاهيم هي تجريد لوقائع يجب استعمالها بدقة و تحديد مدلولها العلمي في إطار التخصص فهي
لغة يتداولها المختصون في فرع من فروع العلم .
وتشير الدقة كذلك إلى االستناد إلى التعبير الكمي الدقيق ,أي التعبير عن المواضيع الكيفية تعبي ار باألرقام
والنسب والجداول اإلحصائية ,مما يجعلها اكثر وضوحا و يسمح بإجراا المقارنات بشكل جيد,
فاألحكام الوصفية أو الكيفية ال تساعد وحدها دائما على الفهم بشكل دقيق ,فمثال استخدام كلمات :غبي
،ذكي  ,ذكي جدا ال يكون لها نفس المدلول الواضح الذي تعطيه نسبة الذكاا باألرقام كأن تكون نسبة
الذكاا  01أو  011أو.021
ومما تجدر اإلشارة إليه أن هناك تضارب في وجهات النظر حول مد صالحية استخدام التعبير الكمي
في وصف الظواهر البشرية ,حيث ير البعض ان اللجوا إلى التعبير الكمي في دراسة الظاهرة اإلنسانية
ينتج عنه "تشويه للصفات الجوهرية لإلنسان محور هذه الدراسة " ,في حين ير البعض اآلخر "ضرورة
إخضاع المجتمع و اإلنسان للغة الرياضيات " ,و في هذا السياق يخلص فيبر إلى ضرورة التمييز بين
نوعين من التكميم (استخدام األرقام ) في البحوث االجتماعية :التكمميم الذي يساعد على فهم مسألة
معينة  ,و التكميم الذي يعتبر مجرد عمليات رياضية ( ".إب ارهيم ابراش .2110.ص ص)01, 90
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 اليقيـن  :هذا يعني أن النتائج تم التوصل إليها انطالقا من معطيات موثوق من صحتها باستخداممناهج وتقنيات غير مشكوك فيها ..فالمعرفة العلمية التؤخذ بعين اإلعتبار إال إذا تم إثباتها بأدلة وبراهيم
موضوعية ال تحمل الشك .
 التجريد  :و هو استقاللية العقل البشري عن العالم المادي من خالل تحويل خصائص الظواهر إلىأفكار و مفاهيم ذهنية تدرك بالعقل ال بالحواس  ,حتى وان كانت هذه األخيرة هي الطريق األول في
الوصول إلى المعرفة التجريدية من خالل المالحظة الحسية و التجريب.
 الموضوعية :هي الحياد والتجريد من الذاتية وذلك بنقل الحقائق والمعطيات كما هي . التعميم :المعرفة العلمية معرفة شاملة ونتائجها تسري على كل الظواهر المتشابهة فالعلم يهدف إلىصياغة التعميمات التي تشرح وتفسر الظواهر المدروسة ومن هنا تأتي نفعية العلم .

خالصة:
هكذا يتضح ان ادراكات البشرية قسمين اساسين :
 معرفة عجمة و شجملة :يتوصل إليها بطرق مختلفة تمده بمعلومات تجمع بين الصحيحة و الخاطئةمن وجهة نظر علمية -من خاللها يجيب اإلنسان عن تساؤالت عديدة و يوظفها في مجاالت حياته معرفة خجصة هي المعرفة العلمية :هي التي تقوم على أساس علمي منهجي منظم يتوخىالموضوعية و الدقة لضمان الوصول الى معرفة صحيحة متاكد من صدقها  ,فتكون بذلك قابلة للتعميم..
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الفصل الثاين
البحــــــث العلمـــــي

تمهيد:
ال تعتبر المعرفة البشرية معرفة علمية إال إذا كانت معرفة قائمة على أسس و طرق منظمة ,
مظبوطة و دقيقة تبعدها عن كل أوجه الشك و العشوائية و هو األمر الذي يتحقق من خالل نوع خاص
من البحث الذي يقوم به اإلنسان و هو البحث العلمي .

 -1التعريف:
يتكون مصطلح "بحث علمي" من جزئين أساسيين ":بحث "بمعنى تفتيش و "علمي" بمعنى قائم على
البناء المنظم من المعرفة  ,و لقد حضي هذا المصطلح بالعديد من التعاريف منها أنه"عرض مفصل أو
دراسة معمقة تمثل كشفا لحقيقة جديدة ,أو التأكيد على حقيقة قديمة مبحوثة ,أواضافة شيء جديد لها ،أو
حل لمشكلة ما"(عمار بوحوش.1002.ص" )21وهو نشاط علمي منظم ،وطريقة في التفكير يسعى
لكشف الحقائق معتمدا على مناهج موضوعية من أجل معرفة اإلرتباط بين هذه الحقائق ثم استخالص
المبادئ العامة أو القوانين التفسيرية  (".عمار بوحوش.1002 .ص)21
على العموم تشترك تعاريف البحث العلمي في كونه التقصي المنظم باتباع أساليب ومناهج علمية محددة
في دراسة المواضيع المختلفة .

استنادا لما سبق نستنتج أن البحث العلمي يرتكز على نقاط هامة وهي :
 المشكلة  :حيث دون وجودها اليمكن أن نتحدث عن بحث علمي . عملية دقيقة  :تعتمد على طريقة علمية في حل هذه المشكلة . اإلعتماد على بيانات ومعلومات للوصول إلى النتيجة يمكن التحقق منها. -معالجة مشكالت في ميادين مختلفة وتوسيع حقل المعرفة في أي مجال .
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أهــــــــداف البحــــــث العلمــــــي :على الرغم من ان الهدف الرئيس للبحث العلمي هو كشف الغموض و الوصول إلى الحقيقة و
المعرفة العلمية ,إالأنه وان اختلفت ميادينه اليخرج عن واحد من األهداف التالية :
 اختراع شيء جديد تكميل شيء ناقص تلخيص شيء مطول تبين خطأ. جمع شيء منفرق تفصيل وتفسير شيء مجمل ترتيب شيء مختلطأما فيما يخص أهداف البحث العلمي التي يهدف إلى تحقيقها بصفة عامة :

زيادة المعارف في كل المجاالت العلمية سواء في العلوم الطبيعية أو العلوم اإلجتماعية أو اإلنسانية .
 تزويد متخذي القرار سواء في األمور السياسية أو اإلقتصادية أو اإلجتماعية بأسس سليمة يمكناإلعتماد عليها في ق ارراتهم .
 تفسير الظواهر التي تجري في بيئة اإلنسان ومحاولة إيجاد العالقات بينها وبيـن الظواهـر األخـرى علىأساس مبدأ العليـة أو السببيـة أي أن لكـل سبب مسبب .
كما يمكن للبحث العلمي أن يتخذ أربعة أشكال رئيسية يسعى كل منها إلى تحقيق هدف معين تتمثل

فيما يلي :

 إستعراض المعرفة الحالية وتحليلها و إعادة تنظيمها  ,وهذا يمكن أن يكون أسلوباً تدريبياً لطالبالبحث وغالباً ما يكون البحث نظرياً كتابياً .
 وصف موقف معين أو مشكلة محددة ( البحوث النظرية ) . بناء أو تكوين نموذج جديد  ,وهو أعقد البحوث وأكثرها كلفة . وضع تفسيرات وتحليالت لشرح ظاهرة أو مشكلة معينة .(ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم.0222.ص)02
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-3أركان البحث العلمي :
يرتكز أي بحث علمي على األركان األساسية التالية:
 الموضوع  :هو محور الدراسة حيث البد أن يكون جديدا أو يضم جوانب جديدة تهدف لمعالجةمشاكل إجتماعية أو علمية  ,من خالله تظهر قدرة الباحث على التصورو اإلبداع ويظهر ذلك من
خالل الجدة و اإلبتكار  ,حيث ال يكون البحث العلمي منقوال  ,أو تقليدا  ,أو ترجمة  ,أو تك ار ار  ,كما
يجب ان يبرز البحث العلمي تمكن الباحث من أدوات البحث المختلفة و تقنيات كتابة البحوث العلمية .
 المنهجية  :هي طريقة تنظيم المعلومات وترتيبها وعرضها عرضا منطقيا متدرجا ,مع ترابط األفكاروكذا الخطوات العلمية المتبعة في إنجاز الدراسة ,بدء بتحديد المتغيرات المحيطة بالظاهرة قيد الدراسة,
وضع الفروض المفسرة للظاهرة فهي التي تضبط مسار الدراسة على ضوئهاو تقود إلى جمع الحقائق و
المعلومات من مختلف المصادر والمراجع ,وصوال الى تصنيف المعلومات وتحليلها بموضوعية و
مصداقية ,و أخي ار الحصول على نتائج والتأكد من صحتها مما يثبت فرضيات البحث أو ينفيها.
 الشكل  :هو طريقة تنظيم البحث وترتيبه وتبويبه من أوله إلى آخره أي صفحة العنوان  ،متن البحثبفصوله النظرية و التطبيقية إن وجدت ,كتابة الهوامش ،مراعاة عالمات الترقيم  ,عرض الجداول
واالشكال إن توفرت ,المالحق...

 -4خصائـــــص البحــــث العلمــــي :
الموضوعيــــــة  :وذلك من خالل انجاز كافة خطوات البحث العلمي بشكل غير شخصي بحيث اليسمحللمشاعر واآلراء الذاتية التأثير في النتائج .
اإلختباريـــــــة  :حيث تكون الظاهرة موضوع البحث قابلة للفحص (احيانا يصعب ذلك نتيجة الصعوبةأو سرية المعلومات).وتعني هذه الخاصية كذلك جمع المعلومات الدقيقة التي يمكن اختبارها احصائيا
وتحليل نتائجها علميا
امكانية تكرار النتائــــج  :ويقصد بها الحصول على نفس النتائج إذا تم اتباع نفس خطوات البحث فيظروف موضوعية ومشابهة .
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التبسيط واإلختصــــار  :ذروة اإلبتكار والتجديد في العلم هي التبسيط المنطقي في المعالجة والتناولالمتسلسل للظواهر قيد الدراسة ،وهذا يتطلب التركيز على متغيرات محددة ألن التطرق إلى العديد من
المتغيرات يضعف من درجة التعمق في المشكلة فعلى الباحث اتباع األسلوب العلمي في عرض
المعطيات المختلفة .
التحليل واستمرار البحث  :البحث العلمي حركي تجديدي ال يقف عند التفسيرات التي وصل إليها ألنهيسعى للتجديد و التوسع في المعرفة ,عن طريق استبدال متواصل ومستمر للمعارف القديمة بمعارف
أحدث من خالل حركية مستمرة للبحث العلمي.
-5أنـــــــواع البحــــــث العلمــــــي:
يمكن تصنيف البحوث العلمية إلى أنواع مختلفة حسب معايير عديدة وفي مايلي إشارة للبعض منها:
-1-5أنواع البحث العلمي حسب االستخدام  :هي عبارة عن البحوث الجامعية والتي بدورها تنقسم
الى:
 مشروع البحث او مذكرة التخرج  :يعتبر احد متطلبات الحصول على شهادة الليسانس " ,ويعد بحثاتمهيديا او تجريبا بالنسبة للطالب يطلع من خالل إنجازه على طرق ومناهج البحث و األسلوب العلمي
في الكتابة " (إبراهيم ابراش .9002 .ص )912و ال ينتظر من الطالب ان يأتي بشيء جديد انما يكفيه
اتباع الخطوات المنهجية الصحيحة في إنجاز دراسته .
 رسالة الماجيستير :هي بحث ارقى درجة من السابق واكبر حجم منه تهدف الى ابتكار شيء جديد اوعرض حديث لموضوع سبقت دراسته .
 األطروحة  :هي بحث اكثر عمقا و توسعة من رسالة الماجيستير يمتد الى اكثر من سنتين  ,تنجزمن اجل الحصول على شهادة الدكتوراه  ,تقوم على أفكار و مواضيع جديدة  ,وبشكل عام يأتي هذا
النوع من البحوث بشيء جديد و اضافة للمعرفة العلمية عند اكتمالها يجب ان تدل على ان صاحبها
قادر على االستقاللية بالبحث.
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 -2-5أنواع البحث العلمي حسب طريقة التفكير  :ينقسم التفكير العلمي الى استقرائي و استنباطي
وبناء عليه نجد :
 البحث اإلستقرائي :هو الذي ينطلق من مالحظة و دراسة الجزئيات للوصول الى نتائج تعمم علىالكليات  ,لذلك يساعد هذا النوع من البحوث العلمية في وضع النظريات التي يمكن ان تصبح قوانين
علمية .
 البحث االسنباطي :هو الذي يقوم على المبادئ و القوانين العامة للوصول الى الجزئيات واالستنتاجات الفرعية  ,فمنطلقه القانون او المسلمة العلمية للوصول الى الحقائق .
يمكن القول ان هذا التقسيم نظري اكثر منه تطبيقي فكال البحثين مكمل لآلخر  ,و ما انتهى اليه كل
بحث يمكن ان يكون بداية للبحث اآلخر.
 -3-5أنواع البحث العلمي حسب الهدف  :وحسب الهدف الذي يسعى البحث العلمي إلى تحقيقه نجد
أشكاال له أشار إليها موريس انجرس هي :
 البحث الوصفي  :وهو البحث الذي يهدف إلى تمثيل ظاهرة ما او موضوع ما بكل تفاصيله . البحث التفسيري  :وهو البحث الذي يهدف الى إقامة عالقة بين الظواهر . البحث التصنيفي :هو البحث الذي يسعى إلى جمع و ترتيب عدة ظواهر وفقا لمقياس او اكثر . البحث الفهمي  :هو البحث الذي يهدف إلى ادراك او فهم المعنى الذي يعطيه االفراد لتصرفاتهم .(موريس انجرس.3102.ص)87
 -4-5حسب طريقة البحث  :باالستناد الى طريقة البحث تصنف البحوث العلمية الى :
 البحوث النظرية :تسمى أيضا البحوث األساسية وتسعى " للتوصل الى الحقيقة و تطوير المفاهيمالنظرية و محاولة تعميم النتائج بغض النظر عن فوائد البحث " (.ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد
غنيم  .3111 .ص  )37وهذا مايستدعي المام الباحث بالمفاهيم و االفترضات التي توصل اليها
الباحثون في دراسات قبله.

 البحوث التطبيقية " :هي البحوث الموجهة مباشرة الى حل مشكلة واقعة يعاني منها المجتمع "(إبراهيم ابراش  .3112 .ص , )302حيث فيها يقوم الباحث بتحديد المشكلة و التأكد من أسبابها يحاول
عالجها او يقدم توصيات تساهم في التخفيف منها .
و المالحظ ان الفصل بين البحث التطبيقي و البحث النظري صعب نظ ار للعالقة التكاملية بين
النوعين  ,اذ ان البحث التطبيقي يعتمد في صيغة اإلشكالية و الفرضيات على المعطيات النظرية التي
يوفرها التراث العلمي المتوفر  ,و بالمقابل يستفيد البحث النظري من النتائج الملموسة للبحث التطبيقي
بشكل مباشر او غير مباشر .
 -6صعوبات البحث العلمي في العلوم النفسية واإلجتماعية :
يعد موضوع الدراسة في العلوم النفسية و االجتماعية ذو طبيعة تجعل التحلي بالموضوعية والدقة في
إطار إنجاز البحوث العلمية في هذه التخصصات أصعب منه في العلوم الدقيقة  ،خاصة مع وجود جملة
من المميزات منها :
 تعقيد الظاهرة المدروسة :يعتبر االنسان موضوع الدراسة في هذه العلوم  ،وهو كائن معقد في كافةجوانبه تقريبا حيث يتميز بالتغيير المستمر على مدى مراحل النمو المختلفة و في أغلب المجاالت
الجسدية منها و العقلية و النفسية و االجتماعية فضال على الفروقات الفردية الممكن تسجيلها ضمن
نفس اإلطار الزمني والمكاني المدروس أي ضمن نفس المرحلة النمائية و في نفس البيئة اإلجتماعو
ثقافية مما يجعل الدقة صعبة التحقيق .
 صعوبة التعميم المطلق  :من الصعب الوصول إلى نتائج ثابتة بصفة مطلقة تصلح للتعميم الكليفكل فرد حالة قائمة بذاتها أي كل ظاهرة لها طابعها المنفرد مما يجعل التعميم التام امر صعب في هذه
العلوم و يبقي نتائج الدراسات دائما نسبية مهما حاول الباحث توخي الموضوعية والدقة .
 قلة أدوات القياس :يوجد العديد من الظواهر النفسية و االجتماعية التي ال يمكن قياسها  ,وان وجدتتقنيات تفي بهذا الغرض يصطدم الباحث بتأثرها بالجانب الثقافي لبيئة الفرد  ,األمر الذي يجعل النتائج

التي تمنحها  -في حال تطبيقها في بيئة ثقافية غير التي صممت بها -محل ترو وشك لكونها قد التعكس
فعال جوانب من شخصيات األفراد الذين طبقت عليهم مما جعل المختصين في ذا المجال ينادون بضرورة

العمل على تكييف ماهو متوفر من أدوات قياس لسيما منها االختبارات

النفسية االسقاطية  ,او تصميم لكل بيئة أدوات القياس الخاصة بها و هو إمر يتطلب مجهودات عديدة و
متظافرة.
 صعوبــــة التجربـــــة  :ما ينطبق على العلوم الطبيعية التجريبة ال ينطبق على العلوم اإلنسانيةخاصة بإجراء الدراسات القائمة على التجارب المخبرية ,فالظواهر النفسية المختلفة التدرس في المخبر
وان حدث وكان ذلك فإنه في يجسد في نطاق ضيق جدا إذ ان سلوك اإلنسان ال يضبط بمقاييس دقيقة
الختباره .
 صعوبة المالحظة  :قد يبدو نظريا ان إستخدام المالحظة في الدراسات األجتماعية أمر سهل و بسيطإال ان المر ليس كذلك دائما اذ تصعب المالحظة العلمية في بعض المواقف لتداخل الظاهرة المدروسة
مع متغيرات أخرى ,كما يمكن ان تتاثر نتائج الدراسة بسبب وضع الباحث القائم على المالحظة ,
االمر الذي يؤدي الى التاثير في سلوكات العينة المدروسة و إمكانية ظهور سلوكات مصطنعة .
 موضوع البحث و الباحث واحد  :كما سبقت اإلشارة اليه موضوع الدراسة في هذه العلوم هو اإلنسانوالذي يدرس من طرف اإلنسان أيضا  ,مما يصعب تحقيق الموضوعية التامة في بعض الحاالت مثل:
في دراسة الحالة في علم النفس العيادي  ,إضافة لوجود متغيرات أخرى يمكن أن تؤثر على الباحث
منها بعض الجوانب من حياته الشخصية (التعب,المرض,الضغط النفسي,القلق...االمر الذي يجعله غير
محايد أو يؤثر على تركيزه و دافعيته خالل إنجازه للبحث العلمي .
 غياب ثبات الظواهر المدروسة:فالظواهر االجتماعية تتميز بثبات نسبي اذ تتغير عبر الزمن وعبرالمكان مما يصعب من تكرار الدراسة في نفس الظروف .
 طبيعة المفاهيم اإلنسانية واإلجتماعية:حتى انه اليوجد اتفاق على تعريف موحد لبعضها و "خضوعبعض المشكالت النفسية و االجتماعية لمعايير أخالقية" (ربحي عليان و عثمان غنيم .0222.ص)02
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خالصة :
البحث العلمي طريق الباحث الى اإلجابة الصحيحة عن التساؤالت التي يطرحها  ,يقوم على اسس و
خطوات منهجية مضبوطة  ,تجعله يتميز بالموضوعية و الدقة والقدرة على التحليل العقالني للنتائج
المتوصل اليها  ,و التي تفتح بدورها المجال لبحوث علمية أخرى في جوانب جديدة اوسع و اعمق .
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الباب الثاين
اخلطوات املهنجية يف اجناز
البحث العلمي

الفصل ا ألول
اختيـــــار موضــــوع
البحـــــث

تمهيد:
تعتبر خطوة تحديد الموضوع خطوة هامة وأساسية في أي بحث علمي  ،لتوقف باقي مراحل الدراسة
العلمية عليها ,ولتحقيقها البد من أخذ الوقت الكافي في التفكير و درس االحتماالت الممكنة حتى تضمن
استم اررية البحث إلى النهاية و تتجنب قدر اإلمكان المفاجآت التي قد توقف وتعيق اكتمال البحث
العلمي .
لهذا يعتبر تحديد الموضوع عملية غير سهلة فالباحث مطالب بالعثور على موضوع يسترعي اهتمامه و
يتفق مع ميوالته بعيدا عن الغموض وعدم استقرار الرأي فذلك ينتج عليه عدم إلمام الباحث بالموضوع
وقلة حماسه ودافعيته للقيام بالبحث العلمي.
-1عناصــــر تساعــــد في تحديـــد الموضــــوع :
هناك عناصر عديدة يمكن أن تساعد الباحث وتعينه في تحديد واضح ودقيق لموضوع البحث منها:
التجــــــارب المعاشـــــة  :أحيانا تكون الخبرات المعاشة مصدر إلهام إليجاد موضوع بحث علمي مهماكان إطارها (األسرة ،المدرسة  ،العمل  , )...كما ال يشترط أن تكون خبرة معاشة شخصيا من طرف
الباحث أو صادفها في محيطه أين يعيش ويتفاعل .
مالحظـــة المحيـــــط  :عندما نأخذ الوقت الكافي لتركيز انتباهنا بدقة على مايدور حولنا  ,تصبحاألنشطة والسلوكات واألشخاص والظواهر التي نمر بها مجاالت مختلفة تفتح آفاق التساؤل في ذهن
الباحث ،مما قد يساعده في تحديد موضوع للدراسة ويساعد في تسهيل ذلك الخبرة العملية المرتبطة
بالتخصص .
تبــــــادل األفكــــــار :تبادل األفكار حول مواضيع بحث سواء كان في الملتقيات العلمية و الندوات او معزمالء التخصص او حتى مع العامة يمكن ان يسمح بتناول هذه المواضيع من جوانب عديدة
واإلستفادة من الخبرة و المالحظات المختلفة ويسمح بإلقاء الضوء على آفاق جديدة .
الدراسات السابقة  :هي عناصر اليمكن اإلستغناء عنها في إطار البحث العلمي ألن كل بحث ماهوإال امتداد لبحوث أخرى سبقته ,واطالع الباحث على بحوث سابقة يكشف له معلومات عديدة وقد يدفع
به إلى طرح تساؤالت جديدة .
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و عل العموم يعتبر التطرق للدراسات السابقة بالعرض و التحليل و النقد يساعد الباحث على تحقيق
جملة من المعطيات أهمها :
 تكوين خلفية نظرية عن الموضوع توفير الجهد في اختيار االطار النظري العام للموضوع االستفادة من أخطاء االخرين (فضيل دليو و آخرون .0222 .ص)93وذلك النه سيستلهم من هذه الدراسات السابقة معلومات قيمة تخدم بحثه الحالي مثل :
 ان الموضوع التوجد حوله إال معارف محدودة أو ال توجد على اإلطالق . أخطاء في منهجية البحوث السابقة. الشك في تعميم النتائج على وضعيات أو أفراد آخرين . تناقض الخالصات حول نفس الموضوع.لذلك كان القيام بهذه الخطوة يساعد على تحديد قوة و أساس االطار النظري للموضوع و يبرز
أهميته ,الن الباحث يوضح من خالل ذلك مميزات بحثه عن هذه الدراسات التي سبقته و أهميته من
خالل عرض ما يريد الوصول إليه.
ومما تجدر اإلشارة اليه ان توظيف الدراسات السابقة في البحث يشمل النقاط التالية :
 ذكر عنوان البحث و الجهة التي قامت به (شخص  ,فريق بحث  ,هيئة بحث ) سنة اجراء البحث والمدة التي اسغرقها ,إضافة الى مكان اجرائه لسيما و ان االطار الجغرافي له عالقةباإلطار الثقافي الذي يكتسي أهمية كبيرة في الدراسات اإلنسانية و االجتماعية و يؤثر فيها .
 طبيعة البحث الخطوات المنهجية التي اتبعت في إنجازه بدء باالشكالية وصوال على عرض النتائج -نقد موجز لمواطن القوة و الضعف في الدراسة و القيمة العلمية و العملية لها .

18

الرغبـــــة فـــي تحقيــــق الفائــــدة :إن توفر الرغبة في أن يكون البحث مفيدا تدفع بالباحث إلى اجراءدراسات يحقق منها مصلحة للمحيط لمن حوله  ,وهذا ما يدفعه بالبحث من حوله عن اإلحتياجات الممكنة
والنظر إذا أمكن أن تصبح موضوع بحث(.وكأن البحث في هذه الحالة جاء نتيجة طلب

خارجي )
-2األسئلـــة الممكــن طرحهــا إليجــاد موضــوع البحــث :
 -1-2أسئلة مرتبطة بفهم الظاهرة (وصف تفسير ):
 متى تكون الظاهر ؟ أين تكون ؟ كم هي عدد المرات التي تظهر فيها ؟ كيف تظهر ؟ من هو المعني بهذه الظاهرة؟ لماذا تظهر هذه الظاهرة ؟ (ماهي األسباب  ,ماهي التأثيرات) ماهي نتائج هذه الظاهرة ؟ -2-2أسئلة مرتبطة بالتفاعل مع الظاهرة (انتاج -اختيار):
 كيف تقيم الظاهرة قبل التفاعل (كيف يكون حالة الواقع قبل التدخل ) ما هي وسائل التدخل (التفاعل) كيف يمكن تطبيقها (الوسائل). ما هي أنواع التدخالت . من يمكنه أو يجب عليه التدخل . متى يمكن أو يجب عليه التدخل أين يمكن أو يجب عليه التدخل -كيف تقيم التدخل (ما هي حالة الواقع بعد التدخل )
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مالحظــــــــة  :هذه األسئلة نماذج ودليل وال تعتبر بأي حال إجبارية (B .Gauthier .1984.p55).
وفي حال توصل الباحث إلى إختيار و تحديد أولي لموضوع دراسته فإنه يجب أن يسأل نفسه عدة أسئلة
أخرى توضح و ترتب أفكاره بشكل أفضل منها :
 هل الموضوع يثير إهتمام الباحث ؟ هل الموضوع جديد ؟ هل الموضوع في مجال تخصص الباحث؟ هل سبق وأن ُد ِر ْس؟ هل للموضوع قيمة علمية وعملية ؟ -هل يستطيع الباحث القيام بهذه الدراسة ؟(.من حيث الجهد ،الوقت ،المادة )

-3كيفيــة كتابــة (صياغة ) موضـــوع البحــــث :
عندما يتبلور موضوع الدراسة في ذهن الباحث ويحدد بدقة مايريد دراسته فإنه يصيغ الموضوع مراعيا في
ذلك أبعادا هي :
 بعــــــد الموضـــــــوع  :يضم متغيرات البحث المستقلة و التابعة و الربط بينهاالبعد البشــــــري  :يتضمن األفراد الذين يضمهم البحث أي عينة الدراسة البعد المكانـــــــي  :مكان إجراء الدراسةيصاغ ذلك في عبارة (عنوان البحث العلمي ) ال يكون طويال ممال  ,وال مختص ار أوغامضا يؤدي الى
طرح تساؤالت من طرف القارىء.
 -4قابلية انجاز موضوع ما :
مهما كان اختيار الباحث لموضوع ذو أهمية وفائدة إال أنه يبقى دون قيمة إذا لم يستطع انجازه وتحقيقه
على سطح الواقع  ,لهذا يجب دائما عند اختيار موضوع للبحث العلمي أن نتأكد كذلك من قابليته لإلنجاز
من خالل التطرق لمقاييس التنفيذ وهي :
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توفـــــــر الوقـــــت  :إن عامل الوقت مهم جدا في األبحاث العلمية خاصة تلك التي تكون محدودة الفترة(كمذكرات التخرج )لهذا وجب أن نراعي الفترة الزمنية التي يتطلبها منا انجاز بحث علمي ما حتى ال يمر
بنا الزمن دون اكتمال العمل العلمي .
 المـــــوارد الماديــــــة  :تتطلب بعض مواضيع البحث تجهيزات خاصة مثل  :االختبارات ,المخابر ,تنقالت...إلخ فإذا كان الموضوع يتجاوز حدود اإلمكانيات المادية المتوفرة كان ذلك عائقا كبي ار في انجازه .
 الوصول إلى مصادر المعلومات  :هو عنصر على قدر كبير من األهمية ويجب على الباحث أن يأخذهبعين اإلعتبار عند تحديده لموضوع الدراسة ألن الصعوبة الشديدة أو استحالة الوصول إلى مصادر
المعلومات ستحتم على الباحث مستقبال تعديل الموضوع أو تغييره بشكل كلي (مثل المعلومات المرتبطة
بالمداخيل  ,العالقة بين الزوجين  ,ظروف المسجونين ...إلخ)
 درجــــــة التعقيــــــد  :ينصح المختصون في العلوم اإلنسانية تجنب اختيار مواضيع بحوث تتطلب فحصعدد كبير من العناصر في نفس الوقت مثل  :محاولة فهم كل ماجرى خالل فترة معينة  ,محاولة فهم كل
االضطرابات النفسية ....وأمام هذا األمر يلجأ الباحث إلى اختيار موضوع محدد من داخل ذلك الكل
المتشعب  ,إضافة إلى ذلك فتعقد المواضيع يتطلب طرقا منهجية معقدة يصعب تعلمها في ظرف زمني
قصير أو يستدعي تحكما في المتغيرات يصعب تحقيقه .
 إجمــــــاع فرقـــــة البحـــــث  :عندما يتعلق األمر بالبحث في أطار فرقة يجب أن تكون المواضيع محلمناقشة ضريحة بهدف الوصول إلى اإلجماع  ،والوقت المخصص لتبادل وجهات النظر يسمح بتحقيق
التزام واعي وارادي لكل شخص مما يضمن الدعم المتبادل خالل م ارح ـ ــل البح ـ ــث .
خالصة :
اختيار الموضوع ا و تحديد موضوع الدراسة أولى خطوات البحث العلمي و أهمها  ,فيها يحدد الباحث
كل مجال الدراسة و العناصر التي ستركز عليها مما جعله الخطوة التي ستقوم عليها باقي مراحل البحث
األخرى ووجب على الباحث اخذ الوقت الكافي لتحديده بالشكل الواضح والدقيق .
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الفصل الثاين
اشاكليــــــة البحـــــث

تمهيـــــــد :
يعتبر إنجاز بحث علمي حالة خاصة لسيرورة عامة وأساسية وهي حل المشكل ,وفي هذا السياق
يقول دو الندوشير " De Landsheereال يوجد تعارض بين حل مشكل في الحياة اليومية وحل مشكل
في البحث العلمي  ،االختالف يكمن فقط في درجة الوعي  ،والمجهود المنظم وصرامة التعليمات
( .) B . Gauthier .1984 . p52
من الناحية الشكلية يدرك الباحث وجود مشكل عندما يحس بوجود نقص ,فراغ,اختالف وتباعد بين
الواقع (ما هو موجود ) وبين معارفنا ومدركاتنا ،أي المشكل في البحث العلمي فراغ يجب ملؤه ونقص
يجب تعويضه في مجال معارفنا  ,يظهر هذا الفراغ عندما يحس الباحث بالجهل وتظهر لديه الرغبة في
المعرفة أكثر حول الواقع(حول الحقيقة )وهذا يترجم من خالل تساؤل تكون اإلجابة عنه بالصورة األكثر
موضوعية وشمولية .
هكذا نستنتج أن انجاز مشروع بحث علمي يقتضي اإلحتكاك مع الواقع الذي نريد معرفته وليس اإلكتفاء
فقط بجمع معلومات مكتوبة حوله .

-1المشكل العام و المشكل الخاص للبحث :
 -1-1المشكل العام:

(: ) probléme général

إن اإلحساس بنقص في المعارف والمدركات يدفع إلى التفكير في موضوع بحث (مشكل بحث) وهو
مشكل خاص ينتمي إلى مشكل عام وينبثق عنه  ,هذا المشكل العام إما :
 يمثل عج از في فهم الواقع وبالتالي يصبح هدف البحث هنا هو وصف وتفسير الواقع .او يمثل عج از في التفاعل مع الواقع والتأثير عليه ,و يصبح هدف البحث هنا اختراع منتوج جديد أواختيار عنصر من بين ماهو موجود ومتوفر للمساعدة في الوصول إلى الهدف .
مثـ ـ ــال :
تعلم الكتابة يمكن أن تدرس كظاهرة توصف وتفسر أو يمكن أن تدرس من خالل طرق ومناهج تعليم
الكتابة من خالل اقتراح طرق جديدة أو استخدام طرق تقليدية .

مالحظــــــة :
يعتبر هذين الصنفين للمشكل العام قاعدة تحدد الفرق بين البحث األساسي والبحث التطبيقي
 -2-1المشكل الخاص:( probléme spécifique) :
بعد ظهور المشكل العام (التساؤل العام ) يستخدم الباحث مصادر اليجاد معلومات إضافية  ,وهذه
المصادر هي مالحظات نتائج الدراسات السابقة (قديمة أو حديثة ) و مضمون النظريات العلمية ,مما
يساعد في الوصول إلى تحديد "نقاط غامضة" مرتبطة بمعارفنا حول موضوع ما  ,مثل الغياب الجزئي أو
الكلي لهذه المعارف ،استحالة تعميم نتائج سابقة وجود أخطاء منهجية  ...هذا ما يساعد في تحديد
المشكل الخاص الذي يفتح تساؤالت محددة وخاصة .

موضوع

واقع موضوع  ،ظاهرة  ،أو وضعية

البحث
مشكل

حاجز في التفاعل أو في التأثير على الواقع

حاجز في فهم الواقع

عام
أسئلة حاجة إلى اختيار
عامة

حاجة إلى انتاج أو

شيء حقيقي

حاجة لتفسير

إختراع شيئ حقيقي

حاجة لوصف

الواقع

الواقع

غياب كلي أو جزئي لألبحاث حول موضوع ،حول وجود ظاهرة وظرف وشروط ظهورها (أي موضوع
التوجد حوله معارف أو هي معارف محدودة)

مشكل

 -استحالة تعميم النتائج والتفسيرات .

خاص

-الشك في نتائج بحث بسب أخطاء منهجية .

الموضوع

 تناقض في النتائج حول نفس الموضوع .غياب التأكد الكلي أو الجزئي للنماذج والتفسيرات النظرية .-غياب التقدم في المعارف حول موضوع واقع معين

–إلخ

سؤال

حاجة إلى معرفة أشياء خاصة

خاص اإلشكالية
التســـــاؤالت العامــــة الكبـــــرى ،مصــــادر المشاكـــل الخاصــــة للبحـــث
) .) B . Gauthier .1984 . p55

مث ـ ـ ــال :
 تعلم الكتابة وهو موضوع البحث (مجال الدراسة) صعوبة تدريس الخط باستخدام الطرق التقليدية  :يمثل المشكل العام للبحث هل يمكن وضع طريقة فعالة لتعلم الكتابة  :يمثل سؤال عام للبحث وجود نظريات تقدم الحل لكنها لم تجرب  :تمثل المشكل الخص للبحث -مدى فاعلية الكتابة بالظل في تطوير التحكم في الكتابة؟ يمثل السؤال الخاص للبحث .

 -2تعريف اإلشكاليـــــة :
إشكالية أو مشكلة البحث " موقف غامض يحتاج التوضيح أو تساؤل يحتاج إلى إجابة "
(عبد اهلل أحمد الدوغان .1122 .ص  )10و هي حسب موريس انجرس "عرض لهدف البحث في شكل
سؤال يتضمن إمكانية التقصي بهدف إيجاد إجابة" (موريس انجرس.1122 .ص )242
اذن إشكالية البحث عرض وتعبير عن التساؤل الذي يدور في ذهن الباحث  ,و الذي يسعى من
خالل البحث العلمي الى إيجاد جواب مقنع له يرضي فضوله و يزيد لبنة في الصرح العلمي .

 -3محددات اإلشكالية :
و لتدقيق مشكلة البحث هناك  4أسئلة رئيسية تفيدنا في بنائها بشكل علمي جيد :
 لماذا نهتم بهذا الموضوع؟:هذا يساعد في تحديد الدافع وراء اختيار الموضوع دون آخر وأسباباختياره
 ما الذي نطمح إلى بلوغه ؟ :هنا يتعلق األمر بتحديد الهدف من البحث كوصف الظواهر  ,تفسيرها,التفاعل مع الواقع  ,تركيب بين بعض هذه االحتماالت ....
 ماذا نعرف لحد اآلن ؟ :وهي عملية تقييم المعلومات التي جمعناها لحد اآلن حول المشكلة (سواءكانت معلومات نظرية أو تطبيقية ) كما يمكن الحصول على معلومات منهجية توضح الكيفيات التي يتم
اتباعها في انجاز الدراسات السابقة والتي تساعد في مراحل البحث اآلتية .
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بفضل هذه المعلومات يستطيع الباحث تحديد الجوانب التي بقيت دون جواب و يستخلص ما يمكن أن
يكون موضوع بحث جديد وهكذا سنصل إلى السؤال الرابع واألخير وهو :
 أي سؤال بحث سنطرح ؟ بعد المراحل السابقة نستطيع في األخير صياغة مشكلة بحثنا في شكلسؤال يسمح بحصر المشكلة الخاصة بالبحث بدقة  ...وينبغي اعتبار هذا السؤال في البحث على أنه
مؤقت ألن كل مرحلة من المراحل الالحقة قد تؤدي إلى إعاد النظر فيه .
ولطرح هذا السؤال البد من توفر الحد األدنى من المعرفة بالنظريات التي لها عالقة بالموضوع و التي
توفر بعض آفاق التفسير والفهم وتضمن تنظيما أوليا للمشكلة .وهذا ما يساعد في تحقيقه اطالع الباحث
على الدراسات السابقة و التي :
 تبرز نواحي النقص في جوانب الظاهر التي لم تدرس (وجود جانب لم تتطرق له الدراسات السابقة). تجنب تكرار ماتمت دراسته من قبل . تكشف غموض أو تناقض في نتائج البحوث السابقة . تساعد في توضيح الفكر حول العناصر التي سيتم إدراجها في البحث الحالي (.لمزيد من التفاصيلارجع الى عنصر الدراسات السابقة ص)17
و عليه يعد بناء المشكلة في البحث العلمي تحديدها تحديدا دقيقا  ،ويقتضي األمر جمع وتحليل الحقائق
والمعلومات المتصلة بها وتنظيمها في هيكل ليتضح بشكل جلي النقص الذي يتطلب إكماله واإلجابة
عليه .
 -4معايير صياغة إشكالية البحث :
يجب أن يراعي الباحث عد اعتبارات منهجية في بناء اإلشكالية بحيث:
تتميز بالجد واألصالة حتى النضيع الوقت في إشكاليات قديمة درست من قبل . تصاغ بوضوح ودقة عاد في شكل سؤال محدد او اكثر يستلزم جوابا دقيقا كما يمكن ان تصاغ فيشكل عبار تقريرية .
 يجب أن تحدد اإلشكالية العالقة بين متغيرين أو أكثر مع تجنب الغموض في المتغيرات الموظفة فيصياغة السؤال أي التعبير بدقة .
 -الواقعية والقابلية لإلنجاز إضافة إلى النجاعة .
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 -تساهم باضافات علمية و تفتح االفاق الى اجراء دراسات أخرى .

باختصار يمكن القول أن خطوات إعداد اإلشكالية هي :
 اختيار موضوع قابل للدراسة. اإلطالع على المراجع ومصادر المعلومات األولية والثانوية تدقيق إشكالية البحث وصياغتها بوضوح غالبا من خالل طرح التساؤل.خالصة:
إشكالية البحث العلمي عرض منظم للفراغ او للغموض الذي يحتاج الى تكملة و توضيح علمي ,
فهي العمود الفقري للدراسة العلمية و مرآتها ,لكونها توضح و تعرف موضوع البحث و تعطي شرعية
علمية للدراسة من خالل التطرق لدوافع و اهداف البحث و الطريقة التي سيتم تناوله بها  ,وهي في
اطار كل ذلك تستند على معطيات علمية سابقة لتكون انطالقة نحو إيجاد معطيات علمية جديد .
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الفصل الثالث
فرضيات البحث

تمهيــــــــد :
بعد تحديد االشكالية وطرح تساؤل البحث ،ينتقل الباحث إلى مرحلة أخرى من مراحل البحث هي صياغة
فرضيات البحث ،تجسد أول عملية إلضفاء الطابع الملموس على سؤال البحث من خالل تقديم إجابة
مالئمة له في شكل فرضية .

 -1التعريــــــف :
تعتبر الفرضية " توقع حول بعض الخصائص او بعض المحددات لظاهرة ما "/... /في صياغة قابلة
لإلختبار بين متغيرين او اكثر".

(عبد الكريم بو حفص  .1122.ص ص  )211 .211وهي حسب

دو الندوشير  " De Landsheereتصريح مؤقت يخص عالقة بين متغيرين أو أكثر ،وهدف البحث هو
تأكيد أو نفي هذا التصريح ",
اذن الفرضية العلمية إجابة مقترحة لتساؤل البحث الذي انتهت به اإلشكالية ،بناء على تخمين أو استنتاج
يصوغه الباحث ويتبناه بشكل مؤقت او بعبارة أخرى الفرضية تصريح يتنبؤ بوجود عالقة بين متغيرين أو
أكثر يجب التحقق منها في الواقع .

 -2خصائـــــص الفرضيـــــة العلميــــــة :
ان المعنى السابق للفرضية يوضح اهم خصائصها التي تميزها عن أي تخمين آخر يضعه االنسان
لتفسير غموض ما يصادفه  ,بحيث يظهر ان ما يميز الفرضية العلمية هو:
 التصريح :الفرضية تصريح يوضح في جملة تقريرية أو أكثر عالقة قائمة بين متغيرين أو أكثر ,لهذاالتصاغ الفرضية العلمية ابدا في شكل سؤال وكيف يكون ذلك وهي أساسا إجابة لسؤال اإلشكالية.
 التنبــــــؤ  :الفرضية توقع لما سنكتشفه في الحقيقة  ,يمكن ان يطابق هذا التوقع الواقع الحقيقي فتثبتالفرضية ويحتمل ان تصبح نظرية او قانونا علميا  ,و بالمقابل يمكن ان يكون هذا التوقع مغاي ار للواقع
الحقيقي فتنفى الفرضية

 ,اذ ليس شرطا ان توافق الفرضية ما سيكتشفه الباحث في الواقع ولن يكون

ذلك اخالل بال سيرورة العامة للبحث العلمي مدام الباحث ملتزم بالخطوات العلمية و المنهجية في إنجازه
للدراسة .
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 وسيلة للتحقق  :هدف البحث العلمي ال يقف عند مجرد توقع إجابة لتساؤل اإلشكالية من خالل صياغةالفرضية ,حيث يعتبر ذلك خطوة تدفع الباحث الى معرفة مدى تطابق التوقعات و االفتراضات مع الواقع
والظواهر الحقيقية من خالل االحتكاك بالواقع و اجراء التحقق الميداني .

 -3أهمية الفرضية :
تتمثل أهمية الفرضية العلمية في البحث العلمي في االهدف التي يصبو الباحث الى تحقيقها من خالل
دراسته " ,فاذا كان البحث يهدف الى اكتشاف ميادين و ظواهر جديدة فليس من الضروري وضع
فرضيات  ,وذلك الن المعلومات غير متوفرة وغير كافية لبناء تصور ذهني حول الميدان او الظاهرة
المحددة" (عبد الكريم بو حفص  .1122.ص )211مثلما هو الحال في الدراسات االستكشافية  ,اما
اذاكان الهدف من البحث شرح الظواهر و تفسيرها و معرفة أسبابها و تاثيراتها فان وضع الفرضية يصبح
ضرورة خاصة مع توفر المعلومات الكافية و التي كان مصدرها األول الدراسات االستكشافية و الوصفية
التي تشكل اطا ار نظريا لطرح الفرضية  ,وفي هذه الحالة تحضى الفرضية العلمية بأهمية كبيرة في البحث
العلمي وذلك لكونها :
 تحدد المسار العام للبحث تفسر بشكل مؤقت العالقات التي يمكن ان توجد بين المتغيرات تحدد النتيجة المتوقعة بين المتغيرات المستقلة و المتغيرات التابعة تحدد االطار النظري الذي يخدم البحث تحدد نوع البيانات التطبيقية الضرورية للبحث ,اذ تحدد على أساسها اإلجراءات التطبيقية المتعلقةبمصادر و أدوات جمع البيانات و األساليب االحصائية التي تستخدم الختبار الفرضية في الواقع .

 -4مصادر الفرضية :
حتى لوكانت الفرضية العلمية جواب مقترح مؤقت لتساؤل البحث يمكن ان يثبت او ينفى إال انها تقوم على
اسس و خلفية تكون مصدر لها هي:

29

 النظريات العلمية :يعتبر اطالع الباحث على النظريات العلمية المرتبطة بمجال دراسته عنصر مساعدفي صياغة الفرضيات .
 التجارب الشخصية  :سواء ارتبطت هذه التجارب بالحياة الشخصية العامة او بالمجال العلمي فانهايمكن ان تشكل مصد ار لفرضية علمية.
 الدراسات السابقة  :تعتبر الدراسات السابقة عنصر مساعد في العديد من خطوات بناء البحثالعلمي  ,بدء بتحديد الموضوع و تساؤل اإلشكالية و صوال الى وضع الفرضيات  ,النها تمنح الباحث
مجموعة من المعطيات النظرية الهامة التي لن تحيد به عن االطار العلمي للموضوع .
 المالحظة  :اعمال الفكر في مالحظة الواقع خاصة في مجاالته ذات الصلة بموضوع الدراسة  ,يمكنان يمنح الباحث مؤشرات تساعد في صياغة فرضيات علمية مناسبة للبحث العلمي .

 -5شروط صياغة الفرضية :
حتى تكون صياغة الفرضية العلمية صحيحة ومقبولة يجب ان تخضع لجملة من الشروط منها :
 ان تكتب دائما في صيغة تقريرية وال تكتب بالصيغة االستفهامية . ان تكون معقولة و منسجمة مع الحقائق العلمية . ان تتسم بااليجاز ووضوح الصياغة . ان تكون مرتبطة بموضوع البحث من خالل االرتباط بمفاهيم االطار النظري واستخدام نفسالمصطلحات وكذا التطابق بين متغيرات الفرضية و تصميم البحث الميداني .
 ان تكون غير متناقضة فيما بينها . ان تكون بعيدة عن االحكام الذاتية و االراء الشخصية فمثال من الخطأ القول:جيد ان تساعد دراسة المعلم لمظاهر عسر الحساب عند التلميذ في الكشف المبكر عنه .
من المؤسف أن تزيد نسبة انتشار عسر القراءة في المرحلة االبتدائية .
 -ان توضح عالقة بين المتغيرات .

 -ان تكون قابلة للقياس و االختبار ( بالنسبة للفرضية اإلجرائية )
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 -6أنواع الفرضيــــــة :
تنقسم الفرضيات الى انوع مختلفة و ذلك حسب المعيار المعتمد في تصنيفها حيث يمكن ان نجد :
 -1فرضيات حسب عدد المتغيرات  :يشمل هذا التقسيم  3اشكال للفرضيات هي :
 الفرضية أحادية المتغير ) : (hypothése univariéeهي التي تركز على متغير واحد أو ظاهرةواحدة مثال  :تزداد جريمة اختطاف األطفال خالل الخمس سنوات األخيرة
:تركز على عنصرين أساسيين يربط بينهما التنبؤ و هو الشكل ) -(hypothése bivariéeالفرضيـــة ثنائيــــة المتغيــــرات
المتعود عليه في تفسير الظواهر المدروسة .

العالقة الموجودة بين العنصرين يمكن أن تظهر في شكل تغير مشترك ( )covariationأي إذا تغيرت
أحدى الظاهرتين تغيرت األخرى .
مثـ ـ ـ ــال:
ترتفع نسبة العنف ضد المرأة في االسر الفقيرة
تنخفض درجة القلق عند التلميذ االعسر قرائيا بانخفاض عدد األخطاء االمالئية التي يقع فيها .
(هنا من الناحية اإلحصائية نتحدث عن ارتباط ( )correlationبين هذين العنصرين)
كما يمكن ان تظهر العالقة بين العنصرين كعالقة سببية اين يكون احد العنصرين سبب لآلخر .
مثال :
يؤثر المستوى الثقافي للوالدين على النتائج الدراسية لألبناء .
تؤدي اضطرابات الذاكرة عند تلميذ السنة الخامسة ابتدائي الى انخفاض في التحصيل الدراسي .
الفرضية متعــــددة المتغيــــرات )(hypothése multivariée

 :تشير الى عالقة بين الظواهر او

متغيرات متعددة ,
مثال :
تزداد نسبة الطالق في االسر االقل تمدنا واالقل دخال
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تؤدي اضطراب االنتباه الى إساءة فهم التعليمات اللفظية و االنسحابية
ومثلما هو الحال في النوع السابق يمكن تقديم هذه المتغيرات وكأنها مترابطة ضمن بعد سببي اي ان
ظاهرة او اكثر هي سبب لظاهرة اخرى او اكثر أو مترابطة ضمن بعد عالئقي .
 -1الفرضيات اإلحصائية  :في هذا التقسيم نجد نوعين أساسيين للفرضيات هما :
 الفرضية الصفرية  :هي التي تنفي وجود فرق أوعالقة دالة احصائيا بين متغيرات الدراسة و تأتيبصيغة النفي.
مثال :
ال يوجد فرق دال احصائيا بين اذكور و اناث السنة الثالثة ابتدائي في القدرة على االنتباه
ال يوجد ارتباط بين مستوى الذكاء و صعوبة الكتابة عند الطفل المتمدرس .
 الفرضية البديلة  :هي التي تقر وجود فرق أوعالقة دالة احصائيا بين متغيرات الدراسةمثال :
يوجد فرق دال احصائيا بين ذكور و اناث السنة الثالثة ابتدائي في القدرة على االنتباه
يوجد ارتباط بين مستوى الذكاء و صعوبة الكتابة عند الطفل المتمدرس .
ومما تجدر االشارة اليه انه يمكن ان تقسم الفرضية البديلة الى نوعين :
الفرضية البديلة بمخرجين :و هي التي تتوقع اكثر من حل فعندما نفترض مثال وجود فرق دال احصائيا
بين ذكور و اناث السنة الثالثة ابتدائي في القدرة على االنتباه و فالفرق هنا يمكن ان يكون لصالح
الذكور كما يمكن ان يكون لصالح االناث  ,او عندما نفترض وجود ارتباط بين مستوى الذكاء و صعوبة
الكتابة عند الطفل المتمدرس فاالرتباط هنا يمكن ان يكون إيجابي كما يمكن ان يكون سلبي.
الفرضية البديلة بمخرج واحد :هي التي تقبل نتيجة واحدة فقط عكس الفرضية البديلة بمخرجين  ,و بالرجوع
الى المثال السابق يمكن ان تصاغ الفرضية البديلة بمخرج واحد كاآلتي :
يوجد فرق دال احصائيا بين ذكور و اناث السنة الثالثة ابتدائي في القدرة على االنتباه لصالح االناث.
يوجد ارتباط سلبي بين مستوى الذكاء و صعوبة الكتابة عند الطفل المتمدرس .
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من خالل ماسبق نستنتج ان الفرضية البديلة بمخرجين اقل دقة من الفرضية البديلة بمخرج واحد .
 -3الفرضيات حسب الهدف  :تنقسم الى
 الفرضية العامة  :هي التي تتفرع منطقيا عن السؤال األساسي و العام لالشكالية  ,وهي تمثل الجوابالمؤقت العام للتساؤل له  ,وكما يشير اليها اسمها فهي عامة و تصاغ بعبارات نثرية في شكل تقريري
دائما  .وتعتبر ضرورية الن البحث العلمي ال يوجه للمختصين فقط  ,و هي تعطي فكرة عن التوقع العام
للباحث .
 الفرضية الجزئية  :هي الجواب المؤقت عن التساؤل الجزئي المتفرع عن السؤال العام  ,وتصاغ بشكليجعلها قابلة لالختبارالمباشر في الواقع ( .عبد الكريم بو حفص  .1122.ص)211

خالصة:
الفرضية العلمية خطوة نحو اإلجابة النهائية لتساؤل البحث  ,فيها يعرض الباحث ما يتوقعه كنتائج
لدراسته  ,بناء على ذلك فالفرضية هي العنصر الذي سيحدد المسار العام للبحث ككل سواء في االطار
النظري او االطار التطبيقي  ,وتبقى النتائج الفعلية للدراسة هي المحك الوحيد الذي على اساساه تثبت
الفرضات او تنفى .
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الفصل الرابع
عينة البحث

تمهيـــــــد :
يتوجب على الباحث عند الشروع في انجاز بحثه أن يحدد األشخاص  ,او المؤسسات أو األشياء التي
يرتكز عليها بحثه  ،أي يحدد نطاق عمله و مجاالت بحثه و بذلك فهو يختار مجتمع البحث أو العينة
التي يجري عليها دراسته وفق أسس منهجية مراعيا جملة من المعطيات كطبيعة الموضوع  ,خصائص
مجتمع البحث . ...

 - 1تعاريف أساسية :
 -1-1تعريف مجتمع البحث  :يعرفه كريستيان غوريرو ) ( C . Gourierouxبانه مجموع وحدات
أساسية يدور حولها التحليل " ) (B .Gauthier .2009.p257هذه الوحدات األساسية يمكن ان تكون
افراد,

فوج اجتماعي  ,مؤسسة  ...و

هو جميع عناصر ومفردات الظاهرة

قيد الدراسة "

(ربحي عليان و عثمان غنيم  .0222.ص " )831والتي تكون " مجوعة منتهية او غيرمنتهية من العناصر
المحددة مسبقا والتي ترتكز عليها المالحظات  " ,وتتميز هذه العناصر بان " لها خاصية أو عدة
خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من العناصر األخرى و التي يجري عليها البحث "

(موريس

انجرس  .0283.ص )091
اذن مجتمع البحث هو ذلك الكل الذي يشمل جميع العناصر التي تتوفر فيها خصائص مشتركة مرتبطة
بموضوع البحث العلمي تجعلها مناسبة الجراء الدراسة عليها .
والجدير بالذكر ان الدراسة العلمية التي تجرى على مجتمع البحث ككل بكل عناصره دون استثناء
تسمى بطريقة الحصر الشامل او أسلوب المسح الشامل .
 -2-1تعريف الحصر الشامل  :و هي طريقة علمية الخذ المعلومات من مجتمع البحث  ,فيها تتحقق
الدارسة الشاملة لجميع مفردات البحث  ,حيث تؤخذ البيانات من جميع عناصر المجتمع المدروس بأساليب
مختلفة  -حسب نوع الدراسة  -دون ترك أي حالة  ,و ابرز صور هذه الطريقة :

المسح

االجتماعي  ،بحوث التعداد السكاني .
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و أهم مزايا هذه الطريقة :
 دقة النتائج المتحصل عليها . تجنب أخطاء التعميم الناتجة عن استخدام بيانات مأخوذة من عينة محددة . تجنب أخطاء شائعة ناتجة مثال عن خطـأ التحيز و خطأ الصدفة .أما عيوب طريقة الحصر الشامل فهي :
 كثرة التكاليف و اإلمكانيات المادية و البشرية . -الحاجة إلى وقت طويل و مجهودات كبيرة لجمع البيانات و تصنيفها و تحليلها .

 -2تعريف العينة :
هي مجموعة فرعية و جزء من مجتمع البحث  ،تجرى عليهم الدراسة

(خالد حامد .0280.ص )830

 ،او "مجموعة من الوحدات المستخرجة من المجتمع االحصائي بحيث تكون ممثلة بصدق لهذا المجتمع
/.../اذ يجب ان تتصف بنفس مواصفات مجتمع الدراسة ( ".عبد الكريم بوحفص  .0288 .ص) 831
 ,و في ذلك إشارة الى ان العينة هي جزء مكون لمجتمع البحث يمكن ان "ينوب" عن هذا األخير في
اجراء الدراسة النه يتصف بكل صفات مجتمع الدراسة .
من خالل ما سبق يظهر جليا ان الدراسة العلمية يمكن ان تجرى على مجتمع البحث ككل بكل عناصره
دون استثناء او يكمن ان تجرى عل جزء من هذا المجتمع أي على عينة منه  ,و ذلك يرجع إلى
اعتبارات منها  :طبيعة الدراسة  ,التكاليف المادية والبشرية المتاحة لها  ،الوقت المحدد إلنجازها...
لكن يشترط في عينة البحث أن تكون ممثلة للمجتمع األصلي الذي اخذت منه  ,أي تكون مطابقة للمجتمع
االصلي في كل صفاته المراد دراستها و ذلك حتى نستطيع تعميم النتائج المحصل عليها  .إضافة لذلك
يمكن االستفادة من مميزات هي :
 قلة التكاليف المادية والبشرية للبحث -اختصار الجهد و الوقت
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 -3أنــــــــواع العينــــــــات :
 -1-3العينات اإلحتمالية او العشوائية ) :(L’échantillons probabilistesسميت باالحتمالية
ألنها تعتمد نظرية االحتماالت يكون احتمال االنتقاء معروفا بالنسبة لكل عنصر من عناصر المجتمع و

الذي يسمح بتقدير درجة تمثيلية العينة في هذا النوع لكل عنصر من عناصر المجتمع البحث والذي يسمح
بتقدير درجة تمثيلية العينة  ,وفي هذا النوع لكل عنصر من عناصر مجتمع البحث حظ معروف ليكون

من أفراد العينة  ,و يشترط في هذا النوع من العينات إعداد قائمة تشمل كل عناصر مجتمع البحث

(

انطالقا من هذا الشرط يمكن تقدير و حساب احتمال أن يكون فرد ما من افراد مجتمع البحث األصلي

عنصر في العينة )
ا

و تشتمل العينات اإلحتمالية على :
-1-1-3العينة العشوائية البسيطة ) :(L’échantillon aléatoire simpleهي العينة التي تتكون
بواسطة السحب بالصدفة من بين مجموع عناصر مجتمع البحث ( الصدفة هنا هي صدفة مقصودة و
ليست فجائية  ,و ذلك لكون الباحث يتخذ احتياطات خاصة أثناء السحب بإعطائه ميزة علمية ،و لهذا
استخدم مصطلح عشوائية  ،أما مصطلح بسيط يشير إلى أن السحب يتم بطريقة مباشرة على اساس قاعدة
مجتمع البحث أي القائمة التي تشمل كل عناصر مجتمع البحث ) .
 -2-1-3العينة العشوائية المنتظمة )  :(L’échantillon systématiqueتسمى كذلك العينة
النظامية او النسقية  ,و في هذا النوع يحدد أفراد العينة من خالل قفزات منتظمة بين أرقام تسلسل أفراد
المجتمع،

و تحديد حجم المسافة ( القفزة ) الفاصلة بين رقم و آخر يتم عن طريق قسمة حجم مجتمع

البحث على حجم العينة .
مثال :
ليكن عدد طلبة علم النفس في جامعة سطيف  022طالب و الباحث حدد حجم العينة بـ  02طالب تكون
المسافة الفاصلة  ، 82 :يتم االختيار من بين  82األرقام األولى بطريقة القرعة أو اغماض العين أو وضع
األصبع عشوائيا  ,على أي رقم من هذه المجموعة و ليكن رقم  5و يكون الطالب رقم  5هو أول فرد تم
تحديده ثم نضيف حجم الفاصلة  82إلى  5ليصبح الرقم الثاني  85و هكذا

....35 ، 05

حتى

نصل إلى استوفاء العدد الكلي الفراد العينة  02طالب .
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 -3-1-3العينة الطبقية العشوائية ) : (L’échantillon stratifiéهي التي تبنى انطالقا من أخذ
عناصر من مجتمع البحث بواسطة السحب بالصدفة  ,من داخل مجموعات فرعية أو طبقات مكونة من
عناصر لها خصائص مشتركة  ,لهذا فهي تستخدم في حالة تفاوت المجتمع و تباينه في بعض المتغيرات
و التي قد تجعل االختيار بالطرق السابقة غير محقق لتمثيل العينة تلك التباينات  .و تمثل خطواتها في
:
 -8تحديد طبقات المجتمع حسب متغير أو متغيرات
 -0تحديد حجم كل طبقة في مجتمع البحث
 -3تحديد العدد المناسب من كل طبقة ( حيث يكون تناسب بين ما نختاره من هذه الطبقة مع تناسب
حجمها في مجتمع البحث )
 -4اختيار العدد المحدد من كل طبقة بالطريقة العشوائية .
العدد المختار من كل طبقة =

حجم العينة
حجم المجتمع

 Xحجم الطبقة

(عبد اهلل احمد الدوغان .0288.ص )04
مثال :
أراد باحث اختيار عينة مكونة من  12طالب  ،و كان عدد طلبة الكلية  122منهم  082ذكور و592
إناث  .بتطبيق المعادلة السابقة يتم تحديد العدد الذي سيكون كل طبقة في العينة على النحو التالي :
عدد الذكور:
عدد اإلناث=

𝟎𝟖
𝟎𝟎𝟖
𝟎𝟖
𝟎𝟎𝟖

 08 = 082 Xذكور
 59 = 592 Xإناث

اذن تتكون العينة في هذا المثال من  08طالب و  59طالبة .
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 -4-1-3العينة العنقودية ) :(L’échantillon en grappesتسمى كذلك عينة المجموعات ,
العينة المساحية او التوبوغرافية )  (aréolaireهي عينة احتمالية ال يشترط فيها الحصول على قائمة لكل
افراد المجتمع األصلي فهي تقوم على " السحب بالصدفة لوحدات تشمل كل واحدة منها على عدد معين

من عناصر مجتمع البحث " ( موريس انجرس .0283.ص )321

فيها يتم تحديد و اختيار العينة ضمن مراحل متدرجة  ,حيث يقسم مجتمع الدراسة الى فئات او شرائح على
أساس خاصية معينة  ,و يتم االختيار منها بطريقة عشوائية  ,ثم تقسم هذه الفئات التي تم اختيارها الى
شرائح أخرى حسب خاصية معينة و يتم االختيار منها بطريقة عشوائية وهكذا نستمر في التدرج حتي

نحصل على الشريحة النهائية .
مثال :
في دراسة للعالقة بين المستوى التعليمي والرضا الوظيفي إذا قررالباحث استخدام العينة العنقودية يمكن
ان يقسم البلد إلى واليات يتم اختيار والية أو أكثر بطريقة عشوائية و من ضمن هذه الواليات المختارة يتم
اختيار البلديات ( بطريقة عشوائية ) ثم تقسم البلدية إلى أحياء  ....و هكذا حتى نحصل على االفراد
الذين ستتم معهم الدراسة .
هكذا فإن العينة العنقودية تكون طريقة مناسبة لتحديد العينة خاصة إذا تعذر الحصول على قائمة لكل
العناصر التي سنسحب منها عينة البحث .
 -2-3العينات غير اإلحتمالية :
ال يلجأ الباحث دائما إلى اختيار عينة إحتمالية إلجراء دراسته  ،إذ هناك عدة أسباب قد تمنع اختيار
عينات احتمالية مثل  :صعوبة اإلحاطة بمجتمع البحث المستهدف  ،وقت محدود
،إمكانيات مادية قليلة  .....لكن مع هذا تبقي امكانية تحديد عينة بحث بطريقة منهجية ممكنة,

للدراسة
و

ذلك باللجوء إلى العينات غير اإلحتمالية و التي تمنح الباحث معلومات و معطيات مقبولة و مالئمة رغم
اختالفها عن العينات االحتمالية في عدة نقاط حيث :
 ال يمكن معرفة درجة تمثيلية هذه العينة بالنسبة لمجتمع البحث الذي أخدت منه ألنه لم يتم أخذها بصفةعشوائية تماما .
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 احتمال اختيار عنصر ما ليكون ضمن العينة غير معروف و غير محدد مسبقا  ,عكس العيناتاالحتمالية .
 الصدفة في هذا النوع من العينات صدفة مجهولة و ليست صدفة علمية و ذلك راجع إلى عدماالنطالق من قاعدة مجتمع البحث .
 ال تعاني الدراسات التي تقوم على عينات غير احتمالية من صعوبات جمع المعطيات المتعلقة مثالباألفراد الذين يتعذر االتصال بهم  ،و تعويض األفراد .
 تتطلب وقتا وتكلفة أقل من العينات االحتمالية .وتنقسم العينات غير االحتمالية إلى:
 -1-2-3العينة العرضية أوعينة الصدفة ) :(L’échantillon accidentelهي التي تواجه صعوبات
أقل أثناء اختيار العناصر  ،و تعطي حرية المشاركة في البحث بحيث ال يكون هناك تحديد مسبق لمن
سيدخل ضمن العينة ،فالباحث يختار من تيسر له من أفراد المجتمع الصلي للدراسة .
و اللجوء إلى هذه النوع يكون عندما ال نستطيع في البداية أن نحصي مجتمع البحث و ال اختيار العناصر
بطريقة عشوائية

.

مثال :
لو أراد الباحث معرفة و جهة نظر أساتذة جامعة سطيف حول اإلصالحات التربوية الحديثة فيمكن أن :
يلتقي بأولئك المترددين على المكتبة  ,او في قاعة األساتذة و هذا دون أن يـأخذ بعين اإلعتبار أولئك الذين
ال يترددون على هذه األماكن .
 -2-2-3العينة النمطية ) :(L’échantillon typiqueتسمي كذلك العينات المقصودة أو الهدفية
و تقوم على سحب عينة من مجتمع بحث بانتقاء عناصر مثالية من هذا المجتمع  ،أي يتم اختيار أفرادها
بشكل مقصود من قبل الباحث لكونها تتوفر على بعض الخصائص ال توجد في األخرين  ،فالباحث في
العينة النمطية يبحث عن عناصر تكون بمثابة صور نمطية لنفس مجتمع البحث الذي استخرجت منه .
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مثال :
إذا كان البحث يدور حول وجهة نظر الطلبة الجامعيين حول تاثير مواقع التواصل االجتماعي على الصحة
النفسية  ،فيمكن أن يوجه اإلهتمام نحو الطلبة المسجلين في علم النفس ألن الباحث يعتقد منطقيا أن
هؤالء هم أكثر اهتماما بالصحة النفسية من غيرهم .
مالحظــــــة :
على العكس من المثال السابق يمكن البحث عن الصور النمطية المضادة أي األشخاص الذين هم – سواء
كان ذلك إراديا أو ال – في االتجاه المعارض للسمات المميزة لآلخرين و الذين يقدمون بصفة سلبية
معلومات عن مجتمع البحث الذي يختلفون عنه أو يخالفونه بطريقة ما .
مثال:
االتصال باألشخاص الذين ال يملكون مأوى يسمح بالتعرف أكثر من خالل استخراج التبيانات على
الظروف التي يعيش فيها األشخاص الذين لهم مسكن قار ( دائم ) دون درايتهم بذلك.

(

موريس انجرس .0283.ص)388
 -3-2-3العينة الحصصية )  : (L’échantillon par quotaهي سحب عينة من مجتمع
البحث باختيار العناصر المناسبة طبقا لنسبتهم في هذا المجتمع و هذا ما يتطلب توفر معطيات رقمية
حول مجتمع البحث بناء عليها تعرف الحصص التي ينبغي احترامها و هذا بهدف االحتفاظ ضمن العينة
بالوزن النسبي لكل فئة موجودة في مجتمع البحث .
و المالحظ في هذا النوع من العينات انه بقدر السعي إلى احترام قاعدة الحصص بقدر ما يكون الباحث
ح ار في اختيار العينة من مجتمع البحث .
من خالل ماسبق نستنتج ان العينة الحصصية غير االحتمالية تشبه العينة الطبقية االحتمالية في المراحل
األولى من إعدادها  ,أين نسعي إلعادة انتاج بعض مميزات مجتمع البحث و احترام نفس النسب المتوفرة
فيه في بناء العينة  ,إال أن األولى ال تكون في حاجة إلى سحب عشوائي و بالتالي ال يمكن قياس درجة
تمثيليتها على الرغم من أنها تعكس النسب الموجودة في مجتمع البحث .
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 -4إجراءات الفرز (إجراءات السحب ) :
 -1-4إجراءات الفرز االحتمالي :
يمكن تحديد عناصر عينة من العينات االحتمالية عن طريق واحد من إجراءات الفرز التالية :
 -1-1-4طريقة القرعة  :يوضع اسم أو رقم كل فرد من افراد مجتمع البحث على ورقة ثم تطوي و
توضع في صندوق ،ثم تتم عملية الخلط و اختيار الشخص األول  ,فالثاني ...... ,إلى حين الحصول
على العدد المطلوب  ,حيث يتم اإلختيار فيها على أساس إعطاء فرص مكافئة لكل فرد من أفراد مجتمع
البحث

و ذلك بترقيم أفراده على قصاصات ورق ثم انتقاء األرقام بطريقة عشوائية حتي الحصول على

العدد المطلوب .
 -2-1-4طريقة جدول األرقام العشوائية )  :( tableau des nombre aléatoireتعتمد على
جدول يضم أرقاما من واحد الى مئة الف تقريبا غير مرتبة (انظر الملحق رقم  ) 8مثل جدول فنشر إضافة
الى قائمة افراد مجتمع البحث مرقمة ترقيما تسلسليا  ,و يتم استخدام جدول األرقام العشوائية باتباع الخطوات
التالية :
 اختيار عشوائي لنقطة البداية من خالل تعيين عدد على الجدول . اختيار طريقة في قراءة الجدول باالعتماد على الصفوف من اليمين الى اليسار او العكس او باالعتمادعلى االعمدة من األعلى الى األسفل او العكس .
فإذا كان الرقم المختار موافقا للرقم التسلسلي ألحد افراد مجتمع البحث فانه يؤخذ ضمن العينة ,

واذا

كان الرقم المختار غير موافق الي رقم تسلسلي في قائمة افراد مجتمع البحث نمر للرقم الذي يليه و
هكذا حتى نستوفي العدد اإلجمالي الفراد العينة .
يمكن استخدام هذه الطريقة يدويا او آليا عن طريق الحاسوب المزود ببرامج إحصائية تساعد على
االختيار وفق هذه الطريقة .
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 -2-4إجراءات الفرز غير االحتمالي :
مثلما هو الحال في العينات االحتمالية توجد إجراءات فرز خاصة بالعينات غير االحتمالية التي تساعد
الباحث في تحديد العناصر التي ستكون عينة البحث وهي :
 -1-2-4الفرز العشوائـــي

 :هو إجراء في احتمالي يقوم على سهولة الوصول إلى المبحوثين  ،ألنه

بسمح باختيار العناصر األولى الحاضرة  ,األمر الذي يجعلنا نلتقي بأشخاص ليست لديهم صلة بموضوع
الدراسة .
مثال :
إذا أراد باحث أن يلتقي بأستاذة العلوم اإلنسانية و جلس في مدخل الكلية من المحتمل أن يلتقي باساتذة
من تخصصات أخرى  ,أعوان األمن  ,عمال اداريين ...لهذا ال ينصح باللجوء الى اجراء (الفرز العشوائي
اال اذا اضطر الباحث اليه .
-2-2-4الفرز الموجه  :اجراء غير احتمالي اكثر دقة من الفرز العشوائي  ,إذ يتم اختيار عناصر تبدو
أنها تمثل جزء من مجتمع البحث .
مثال :
إذا كان كان الباحث يريد الطلبة األعضاء في المنظمات الطالبية فإنه سيقصد هذه المنظمات للحصول
على العناصر المناسبة  ,لكن هذا ال يسمح بمعرفة ما إذا كانت العناصر المختارة تعكس فعال مجتمع
البحث .
 -3-2-4فرز المتطوعين  :يستدعي بموجب هذا األجراء غير االحتمالي األفراد للمشاركة في تجربة
ما ,فهو يتطلب مساهمة أفراد من مجتمع البحث بقبولهم المشاركة فيه .
مثال :
لكي يتصل الباحث بضحايا حوادث المرور  ،يضع إعالنا خاصا بهم على مستوى الجمعيات الخاصة
بهم او على مستوى المراكز الستشفائية مثال و يلتمس منهم المشاركة في الدراسة التي يريد القيام بها مع
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اإلشارة الى البيانات الضرورية ( تاريخ و مكان االلتحاق بالباحث ) هكذا سيتحصل على عدد كاف من
العناصر الالزمة لتكوين العينة.
 -4-2-4الفرز القائم على الخبرة  :اجراء في احتمالي يقوم به شخص أو عدة أشخاص يسمحون
بالوصول إلى عناصر مجتمع البحث  ،حيث بعد تحديد مجتمع البحث المراد دراسته يجد الباحث نفسه
ال يدري بعد كيف بصل إليه  ,فيمكن هنا اللجوء إلى الفرز القائم على الخبرة من خالل اإلستعانة بشخص
أو عدة أشخاص ممن لديهم معرفة بالوسط المعني  ,أو اإلستعانة بالمتخصصين الذين سيسمحون بالوصول
إلى عناصر مجتمع البحث.
مثال :
يمكن تطبيق هذه الطريقة عند البحث عن وثائق لتحليلها أو اإلتصال باشخاص معينين  ,ففي دراسة تدور
حول األطفال المعنفين داخل االسرة يمكن للباحث االستعانة باخصائية اجتماعية حتى تسهل الوصول
الى افراد العينة .
 -5-2-4الفرز التراكمي ( الفرز بشكل كرة الثلج )  :إجراء غير احتمالي يبدأ بنواة أولى من أفراد
مجتمع البحث  ,و الذين يوجهون الباحث الى عناصر أخرى تقوم كذلك بنفس العملية و هكذا دواليك
حتى يكتمل العدد المطلوب في العينة حيث تتضخم العينة في هذا اإلجراء أكثر فأكثر كما لو كنا ندفع
كرة ثلج  .هذا الفرز يجري عندما يكون الباحث يعرف بعض أفراد مجتمع البحث  ,بفضلهم سيتمكن
من االتصال بافراد اخرين بغرض استكمال بناء العينة .
وعل العموم يلجـأ إلى هذا األسلوب عندما يكون الوسط غير معروف كليا أو منغلق على نفسه نسبيا .
مثال :
عندما يريد الباحث االلتقاء برؤساء مديرين عامين للمؤسسات و ليس في حوزته سوى بعض

األسماء

 ,يمكن ان يستخدم هذا االجراء في بناء عينة دراسته .
من خالل ماسبق يمكن القول ان إجراءات تحديد عينة بحث إجراءات دقيقة ومضبوطة  ,ال يجب فيها
الخلط بين إجراءات فرز كل قسم من انواع العينات بحكم ان للعينات االحتمالية إجراءات الفرز الخاصة
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بها  ,وكذا للعينات غير االحتمالية إجراءات الفرز المحددة لها أيضا  ,و فيما يلي تلخيص لما سبق ذكره
في الجدول التالي :
أنــــــواع العينــــــات

أصنــــــاف العينــــــة

إجـــــراءات االنتقـــــــاء

احتمالية

عشوائية بسيطة /عشوائية منتظمة/

يدوي/منتظم/إعالم آلي

طبقية /عنقودية
غير احتمالية

عرضية/نمطية /حصصية

عشوائي/موجه/فرز المتطوعين/
فرز قائم على الخبرة /تراكمي

جدول رقم  :1مختصر مختلف احتماالت العينة وطرق انتقاء العناصر من مجتمع البحث
( موريس انجرس  .0283.ص)385
يشير الجدول أعاله الى أنواع العينات االحتمالية وغير االحتمالية و األنواع الفرعية لها مع اإلشارة
الى إجراءات الفرز الخاصة بها .

 -5حجم العينة :
-1-5عوامل مؤثرة في تحديد حجم العينة :
يختلف حجم عينة الدراسة من بحث الى آخر اال انه بشكل عام ال بد ان يكون

بما يكفي ألن تكون

ممثلة للمجتمع  ,و هناك عوامل تؤثر في تحديد هذا الحجم و هي :
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 -1-1-5مستوي تباين المجتمع  :و يقصد به مدى إختالف أفراد مجتمع البحث فيما بينهم فيما يتعلق
بمتغيرات البحث  ,فكلما كان أفراد المجتمع مختلفين في صفاتهم المتعلقة بالبحث كلما احتاج الى زيادة
حجم العينة .
 -2-1-5طريقة البحث و تصميمه  :تختلف الحاجة إلي زيادة حجم العينة باختالف طريقة البحث:
فالبحوث المسحية التي تهدف إلى دراسة حجم ظاهرة و مدى انتشارها تحتاج إلى عينة كبيرة و البحوث
االرتباطية تحتاج إلى عينة متوسطة اما البحوث التجريبية فيمكن أن تعتمد على عينات قليلة العدد حوالي
 85فرد في كل مجموعة تجريبية .
كذلك لتصميم البحث دور في تحديد حجم العينة فإذا كان البحث بسيطا يتناول عددا قليل من المتغيرات
يمكن االكتفاء بعينة محدودة ،بعكس البحوث المعقدة متعددة المتغيرات .
 -3-1-5مستوي الدقة و الثقة المطلوبة في النتائج  :كلما كان حجم العينة اكبر كانت النتائج الدراسة
أكثر دقة و زادت نسبة الثقة فيها .
 -4-1-5تكلفة العينة  :تحتاج بعض الدراسات في جانبها التطبيقي الى تجهيزات مادية مكلفة مما قد
يجعل زيادة أي فرد في العينة مكلفا ماديا مثل فيكون اإلنتقاء عناصر العينة بعدد قليل .
 -5-1-5توفر الجهد و الوقت  :عند تحديد حجم العينة المطلوبة في الدراسة يؤخذ بعين االعتبار كل
العامل البشري و الزمني الضروري لدراستها فحجم العينة في البحوث المقدمة للحصول على شهادة
الليسانس اقل من حجم العينة المقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه مثال .
 -6-1-5توفر العينة  :عندما يكون عدد أفراد البحث قليلين أو غير متوفرين لدى الباحث فإنه يكتفي
بحجم قليل للعينة مثل دراسة العباقرة
 -7-1-5درجة التعميم  :التي يريد ان يحققها الباحث من خالل نتائج بحثه  ,اذ كلما كانت الحاجة
العلمية الى تعميم بشكل كبير على مجتمع الدراسة كلما تطلب ذلك زيادة في حجم العينة المدروسة.
 -8-1-5حجم مجتمع الدراسة األصلي  :كلما كان حجم المجتمع األصلي كبي ار كلما زاد حجم العينة
المطلوبة  ,مع مالحظة ان نسبة العينة الى مجتمع البحث تقل كلما زاد حجم المجتمع األصلي أي يوجد

45

تناسب طردي بين عدد افراد المجتمع األصلي و عدد افراد العينة  ,وتناسب عكسي بين نسبة افراد العينة
و حجم مجتمع األصلي .
"و فيما يلي إشارة الى بعض التفصيل :
 حجم العينة الذي يتراوح بين  522-32مفردة يعتبر مالئم لمعظم أنواع البحوث . عند تقسيم المجتمع الى طبقات مثل الذكور واالناث فان حجم العينة لكل فئة يجب ان ال يقل عن .32 في بعض أنواع البحوث التجريبية التي يكون فيها حجم الضبط والرقابة عاليا  ,فان حجم عينة مقداره 82الى 02يكون مقبوال  ( " .رجاء وحيد دويدري  .0222 .ص )321
-2-5حجم العينة تبعا للتحديد االحتمالي وغير االحتمالي :
حجم العينة هو عدد العناصر المنتقاة لتكون العينة  ,و هو عدد تختلف قواعد تحديده حسبما اذا كانت
العينة احتمالية او غير احتمالية :
 -1-2-5حجـــــم العينـــــة تبعـــــا للتحديـــــد االحتمالـــــي :
في يتحدد حجم العينات االحتمالية وفقا لقواعد دقيقة بناء على معادالت رياضية  ,من خاللها تم تقديم
بعض الحدود التطبيقية العامة وذلك حسب العدد اإلجمالي لمجتمع البحث :
 في مجتمع البحث الذي ال يقل عن مئة عنصر فاألحسن اجراء الدراسة على كافة افراد المجتمع و اخذكل العناصر دون استثناء أو اخذ  % 52على األقل من مجموع مئة عنصر .
 في مجموعة بحث تقدر ببعض المئات إلى بعض اآلالف فاالفضل هو اخذ مئة عنصر من كل طبقةمعدة  ,و يؤخذ إجماال  %82من مجتمع بحث يتكون من بعض اآلالف .
 في مجتمع بحث يقدر بعشرات اآلالف او عشرات المئات من اآلالف يكون  %8كافيا لبناء عينة -2-2-5حجم العينة تبعا للتحديد غير االحتمالي :
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في العينات غير االحتمالية يكون حجم العينة مختلفا حسب مشكلة البحث ومع ذلك فإنه من النادر تجاوز
بعض المئات  ,ويبقى التحديد الدقيق لمشكلة البحث هو الموجه األساسي لتحديد العينة وحجمها .
إضافة الى طبيعة الموضوع و التحديد الدقيق لمشكلة البحث يحدد أيضا حجم العينة في البحوث الكيفية
بما يعرف بـ ":مبدأ التشبع بالمصادر "  ,حيث يتم التوقف عن جمع المعلومات من عناصر مجتمع البحث
عندما يشعر الباحث بحصوله على معلومات متكررة مما يستلزم التوقف عن زيادة حجم العينة حتى ال
يكون ذلك على حساب الوقت المخصص للتحليل .
( موريس انجرس  .0283 .ص ص) 389. 381

 -6مزايا و عيوب العينة :
يتم اللجوء الى دراسة العينة في البحوث المختلفة لسيما في العلوم اإلنسانية و االجتماعية لـجملة من
المميزات التي تطبعها فهي :
 تمثل المجتمع األصلي  ,او جميع مفردات الظاهرة تساعد في اختصار الجهد و الوقت والتكاليف التي تتطلبها دراسة كافة افراد المجتمع األصلي تساعد على التغلب على ضعف ضبط الرقابة و الدقة الناتجة عن زيادة حجم البيانات المحصل عليها قد تؤدي الى تعميم النتائج المحصل عليها على جميع افراد مجتمع البحث األصليغير انه بالمقابل للعينة عيوب أهمها :
 صعوبة تمثيل المجتمع األصلي اذا كان شديد التباين ضرورة زيادة حجم العينة في المجتمع المتباين لتشمل جميع فئاته ضرورة زيادة حجم العينة في الدراسات التي تسعى لتحقيق مستوى عال من الدقة تاثر نتائج البحث ككل باالخطاء في تحديد العينة و اختيار عناصرها مما ال يسمح بالتعميم في هذهالحالة .

47

الخالصة :
من خالل تناول العناصر السابقة يمكن القول ان تحديد عينة البحث خطوة هامة في اطار الدراسات
النفسية و االجتماعية  ,خاصة و ان الباحث ال يمكنه دائما دراسة كل مجتمع البحث  ,وعليه يكون اللجوء
الى تحديد عينة بحث وفق شروط منهجية حال منطقيا وعلميا  ,بفضله يصل الباحث الى نتائج علمية قد
تصل في مستوى دقتها الى ان تكون قابلة للتعميم على كافة افراد المجتمع األصلي .
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الفصل اخلامس
وسائــــــــل مجــــــع
البيـــــانـــــات

تمهيــــــد :
للعلوم اإلنسانية  -كباقي العلوم األخرى – تقنيات علمية تساعد الباحث في دراسة الواقع

وجمع

البيانات منه و عنه بصورة ممنهجة و منظمة  ،وذلك عن طريق مايعرف بوسائل جمع البيانات  ,و هي
وسائل متعددة مختلفة فيما بينها  ,ندرج أهمها فيما سياتي من العناصر .

 -1المــــالحظــــــة :
 -1 -1التعريف  :تعتبر المالحظة من اقدم الوسائل التي وظفها االنسان من اجل الحصول على
المعرفة  ,واستمر يوظفها في اطار البحوث و الدراسات العلمية المختلفة في شتى
التخصصات  ,باعتبارها تعطي معلومات قد ال يمكن الحصول عليها باستخدام طرق أخرى ,
فهي كما يعرفها بيريتز )" (Peretzالشاهد على السلوكات االجتماعية لالفراد او االفواج في أماكن
انشطتهم او اقامتهم  ,دون تغيير سياقها العادي " (
)B.Gauthier .2009.p316
وتعتبر " توجيها للحواس و اإلنتباه إلى ظاهرة معينة أو مجموعة من الظواهر رغبة في الكشف عن
صفاتها وخصائها  ,بهدف الوصول إلى كسب معرفة جديدة عن تلك الظواهر".
( عمار بوحوش  .1002.ص  )12لذلك تعد "عملية مراقبة او مشاهدة الظواهر و المشكالت و
االحداث و مكوناتها المادية و البيئية  ,و متابعة سيرها و اتجاهها و عالقاتها  ,بأسلوب علمي منظم و
مخطط و هادف "

( ربحي مصطفى عليان و عثمان محمد غنيم  .1000 .ص )221

على هذا األساس نجد ان المالحظة عبارة عن تقنية علمية تستخدم في البحوث لسيما في اطار انجاز
الجانب التطبيقي ,لكونها تجسد تركيز انتباه الباحث ( المالحظ ) على الظاهرة المراد دراستها من اجل
جمع معلومات محددة عنها بطريقة منظمة تفيد الحقا في تحقيق الهدف من البحث من خالل فهم و
تفسير الظاهرة او تحديد العالقة بين المتغيرات او التحكم فيها او التنبؤ بحدوثها لهذا كانت المالحظة من
بين وسائل جمع البيانات تجعل الباحث أكثر اتصاال بموضوع البحث .
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 -2-1أنواع المالحظة :
تتخذ المالحظة أشكاال متعددة:
-1-2-1أنواع المالحظة من حيث االستخدام :
 -1-1-2-1المالحظة المباشرة غير المنظمة :او المالحظة البسيطة وهي عادة ما تستخدم في الدراسات
االستكشافية اين يالحظ الباحث ظاهرة ما دون ان يكون له تخطيط مسبق ,كما تستخدم في المراحل األولى
من البحث من اجل الحصول على بعض المعلومات الضرورية للمراحل الالحقة من البحث كتحديد مكان
اجراء المالحظة او تحديد فئات المالحظة .
"وتجدر اإلشارة الى ان تسجيل المشاهدات اثناء المالحظة االولية ضروري الن الباحث اليمكنه االعتماد
فقط على الذاكرة  ,كما ان االنطباعات األولى عادة ما تكون اكثر حيوية واكثر فائدة عندما تسجل في
الحال ( ".عبد الكريم بوحفص .1022 .ص )261
-2-1-2-1المالحظة المباشرة المنظمة  :فيها تكون المعلومات التي يريد الباحث ان يصل اليها اكثر
تحديدا من المالحظة المباشرة غير المنظمة  ,وعادة ما تستخدم في الدراسات الوصفية بكافة أنواعها حيث
يقوم الباحث بمراقبة المبحوثين عن قرب و قد يستخدم أدوات تسجيل خاصة مع ما يتضمن ذلك من
المشاهدة و اإلستماع ومتابعة موقف معين  ،في اطار إجراءات مخططة ومنظمة من اجل جمع البيانات
كتسجيل المشاهدات خالل فترات زمنية محددة او تسجيل معدالت حدوث سلوك ما او وقائع تم رصدها
من قبل خالل المالحظة األولية

(عبد الكريم بوحفص .1022 .ص)270

ومن هذه اإلجراءات المنظمة لتسجيل المالحظة نذكر :
* تسجيل تكرار السلوك  :تعتمد على تسجيل عدد المرات التي يحدث فيها السلوك  ,كتوظيفها في تسجيل
عدد مرات حدوث السلوك العدواني او عدم التناسق الحركي عند األطفال ذوي صعوبات التعلم .
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*تسجيل العينة الزمنية :هي مالحظة حدوث او عدم حدوث السلوك خالل عينات زمنية  ,حيث تقسم فترة
المالحظة الكلية إلى فواصل زمنية متساوية كان تكون كل خمس دقائق  ,وهذه الطريقة مناسبة للسلوك
ذو المعدل العادي و السلوك الذي يستمر فترة طويلة .
* تسجيل مدة حدوث السلوك :هي مالحظة مدة حدوث السلوك هل هي قصيرة ام طويلة  ,ويمكن حساب
نسبة ظهور السلوك المالحظ بحساب ( مدة السلوك ÷ مدة المالحظة ) 200 x
* تسجيل الفواصل الزمنية :تعتمد على تقسيم فترة المالحظة إلى أجزاء متساوية من الوقت الكلي كان
تؤخذ 20ثوان من كل دقيقة لتجيل السلوكالمستهدف اما بقية  50ثانية اليكون فيها تسجيل .
(عصام ثابت  .دون سنة .ص)21
-2-2-1أنواع المالحظة من حيث دور المالحظ :
 -1-2-2-1المالحظة المباشرة دون مشاركة  :فيها يقوم الباحث بمراقبة الظاهرة موضوع الدراسة و
ما يصدر عن افراد العينة من سلوكات و تفاعالت دون ان يشاركهم في ذلك  ,انما يتخذ موقفا او مكان
للمراقبة فقط وقد يستعين في ذلك بادوات تساعده في تسجيل البيانات .
-2-2-2-1المالحظة المباشرة بالمشاركة" :هي المالحظة التي يقوم فيها الباحث بمشاركة واعية منظمة
في نشاطات الحياة اإلجتماعية واهتمامات الجماعات  ,بهدف الحصول على بيانات تتعلق بالسلوك
اإلجتماعي وذلك عن طريق اإلتصال المباشر الذي يجريه الباحث من خال ل مواقف إجتماعية محددة ".
( عمار بوحوش  .1002.ص )17
ففي هذا النوع من المالحظة العلمية يكون للباحث دور إيجابي و فعال النه (الباحث ) يصبح أحد
أعضاء مجموعة البحث التي يدرسها  ,إما بشكل صريح حيث يفصح عن هويته كباحث و حتى عن
اهداف البحث  ,أو بشكل سري مثل المالحظات العلمية التي أجريت بهدف دراسة عصابات

اإلجرام

،األحزاب السياسية  ،نزالء السجون .
 - 3- 1شروط المالحظة :حتى يحقق الباحث الهدف العلمي من المالحظة التي يستخدمها يتوجب عليه
تحقيق جملة من الشروط أهمها :
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 تحديد األهداف بدقة وكذا نوع وطبيعة البيانات المستهدفة قبل الشروع في المالحظة . اعداد بطاقة المالحظة لتسجيل البيانات تدوين المالحظة مباشرة بقدر ما تسمح به الظروف . يجب أن تتضمن المالحظة تاريخها ومدتها وكل الظروف المحيطة بها . الشمولية واالحاطة بكافة العوامل المؤثرة في إحداث الظاهرة . أن يتميز المالحظ بالموضوعية . العناية بتوجيه اإلنتباه كل اإلنتباه أثناء المالحظة حتى ال يغفل الباحث شيئا التأكد من صدق المالحظة عن طريق اعادتها اكثر من مرة -4- 1مزايا وعيوب المالحظة :
إن المالحظة كطريقة علمية موضوعية تنطوي على مزايا مختلفة أهمها :
 أفضل طريقة مباشرة لدراسة عدة ظواهرحيث هناك تصرفات إنسانية ال يمكن دراستها اإل بالمالحظةمثل اللغة عند الطفل المصاب بالتوحد .
 أداة اقتصادية  ,اذ في الغالب ال تتطلب وسائل مادية مكلفة وال جهدا كبي ار مقارنة مع طرق أخرى تمكن من جمع حقائق عن السلوك في نفس وقت حصوله وظهوره مما يزيد من دقة المعلومات . ال تعتمد كثي ار على اإلستنتاجات . ساعد في التعرف على معطيات جديدة قد اليفكر فيها الباحث اداة للتحليل المعمق النها ذات فائدة في تحليل أنماط السلوك التي تتطلب وقتا طويال مثل مواضيعالدراسات الطولية .
وبالمقابل للمالحظة عيوب منها :
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 الحصول على بيانات خاطئة نتيجة تحيز الباحث او نتيجة صدور سلوك مصطنع من قبل المبحوثينإذا أدركوا أنهم محل المالحظة .
 قد يطول انتظار الباحث لصدور الظاهرة المراد مالحظتها . وقوع أحداث بديلة قد تعيق السير العادي للمالحظة . صعوبة تعميمم النتائج على المجتمعات . تتميز المالحظة بصدق اعلى من الثبات حيث اليمكن الجزم بإمكانية تك ار ار الظواهر و السلوكات التيتمت مالحظتها سابقا .

 -2الـــمـــقـــــابلـــــة :
 -1-2التعريف:
تعتبر المقابلة من األدوات الرئيسية لجمع البيانات الضرورية في العلوم اإلنسانية و االجتماعية تقوم
على أساس " تفاعل لفظي مباشر بين شخصين على األقل و تتيح إمكانية تسجيل االستجابات غير اللفظية
" ( عبد الكريم بوحفص .1022 .ص , ) 271قد عرفها انجلش بـ ـأنه ـ ـا

" محادثة موجهة يقوم بها فرد

مع آخر  ,بهدف الحصول على أنواع من المعلومات الستخدامها في بحث علمي أو لإلستعانة بها في
عمليات التوجيه والتشخيص والعالج" ( .عمار بوحوش .1002 .ص) 77
هكذا يتضح ان المقابلة حوار او محادثة منظمة ذات هدف  ,تكون في الغالب بين شخصين
(الباحث و المبحوث ) تجرى بغرض الوصول الى معلومات محددة في مجاالت مختلفة :
 في البحث العلمي تستخدم لجمع البيانات . -في مجال العمل تستخدم لإلنتقاء والتوجيه المهني ومعرفة مدى تكيف الفرد مع وظيفة ما.
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 في مجال العالج النفسي تستخدم بهدف التشخيص والعالج من خالل فهم المشكلة ووضع خطة عالجيةلها .
 -2-2أسلوب إجراء المقابلة :
حتى لو كانت المقابلة تفا عل لفظي بين الباحث و المبحوث اال ان الحصول على المعلومات الجيدة من
المبحوث يتوقف على األسلوب الذي يستعمله الباحث الدارة المقابلة  ,لهذا البد من مراعاة :
 كسب ثقة المبحوث واحترامه وقبوله كما هو دون قيد او شرط . التدرج في في توجيه األسئلة وأن يكون كل سؤال مرتبط باآلخر وجميعها معبرة عن الموضوع بعيدة عنكل تطرف .
 أن يكون التدرج في طرح األسئلة متماشيا مع التدرج في تكوين العالقة بين الباحث والمبحوث فاألسئلةاألولى تكون من النوع الذي يثير اهتمام المبحوث ثم تليها األسئلة األكثر تخصصا .
 طرح األسئلة بلغة واضحة بسيطة في شكل مناقشة وحوار . توجيه األسئلة واحدا واحد ا حتى تكون اإلجابة بدقة ويتجنب الباحث ارتباك المبحوث . تخصيص االطار الزماني و المكاني المالئم الج ارء المقابلة من خالل مراعاة ظروف المبحوث الصحيةو النفسية و العملية كتجنب اإلرهاق والتأثير السلبي عليه .
 -3-2أنواع المقابلة  :تقسم المقابلة حسب نوع األسئلة التي تضمها إلى :
 مقابلة مغلقة (موجهة) :تستخدم فيها مجموعة ثابتة من األسئلة القصيرة التي يكون جوابها "نعم" أو"ال" "،موافق" أو " غير موافق" لذلك تعتبر ادة سهلة التطبيق والتحليل
 مقابلة مفتوحة (حرة)  :تضم أسئلة غير محددة اإلجابة ويترك للمبحوث الحرية في تقديم اجابته لذلكيمكن للسؤال الواحد ان يتشعب الى مجموعات فرعية يتوقف عددها و أهميتها بحسب طبيعة المعلومات
التي يقدها المبحوث .
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 مقابلة نصف موجهة ( مغلقة – مفتوحة) :هي مزيج بين النوعين السابقين.-4-2مزايا و عيوب المقابلة :
تتمتع المقابلة بمجموعة من اإليجابيات التي تجعل الباحث في العلوم اإلنسانية و االجتماعية يستخدمها
كأداة لجمع البيانات أهمها :
 إمكانية االستخدام مع األطفال و األشخاص األميين . المرونة حيث يستطيع الباحث توضيح األسئلة الغامضة بالنسبة للمبحوث مما يساعد في دقة اإلجابة . توفر إمكانية الحصول على إجابات من اغلب المبحوثين . تسمح للباحث بالحصول على معطيات إضافية غير لفظية كااليماءات  ,نبرة الصوت  ...التي تثريالمعلومات األخرى التي يتحصل عليها من المبحوث .
 وسيلة مناسبة للحصول على معلومات متعلقة بالجانب النفسي  ,الشخصي للفرد .لكن الى جانب هذه الميزات للمقابلة عيوب منها :
 تحتاج إلى وقت وجهد لجمع البيانات خاصة اذا كان عدد افراد العينة كبير . نجاحها قائم على رغبة المبحوث في الحديث وقدرته على التعبير بدقة . تتأثر بعوامل متعددة كالحالة النفسية للباحث و المبحوث وما تشمله من توتر ,الضغط النفسي  ,التعب. ...
 قد يمتنع المبحوث عن اإلجابة عن أسئلة تسب له إزعاجا كاالسئلة الخاصة جدا او األسئلة الحرجة. صعوبة التقدير الكمي لالستجابات وجود بعض األخطاء التي قد يقع فيها الباحث منها :* خطأ التعرف يكون بإغفال وقائع هامة او التقليل من أهميتها .
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* خطأ الحذف من خالل حذف بعض حقيقة جوهرية او تعبير معين.
* خطأ اإلضافة يحدث نتيجة المبالغة في تقدير ما يصدر عن المبحوث .
* خطأ االبدال ينتج اذا استبدل الباحث كلمات المجيب بكلمات أخرى قد تكون لهل معاني مختلفة .
*خطأ التغيير ينتج بسبب عدم تذكر الباحث للتتابع السليم لالحداث و الوقائع و يغير تتابعها .
( ربحي مصفى عليان و عثمان محمد غنيم  .1000.ص)222

 -3اإلســـتــــمــــــــارة :
 -1-3التعريف  :هي وسيلة من وسائل جمع البيانات تستخدم " للحصول على إجابات لمجموعة من
األسئلة المدونة في نموذج يملؤه المبحوث بنفسه " ( عبد الكريم بوحفص .1022 .ص )211

"فهي

مجموعة من األسئلة مرتبة حول موضوع معين  /..../ترسل لألشخاص المعنيين بالبريد أويجري تسليمها
باليد تمهيدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فيها " ( عمار بوحوش .1002 .ص) 66
لذلك "تترجم االستمارة اهداف البحث وعن طريقها نتمكن من جمع معلومات و بيانات تفيد في التعرف
على اتجاهات األشخاص و مشاعرهم و دوافعهم و سلوكهم  ,كما تفيد في الحصول على احصائيات تصور
الواقع الحالي و ترشد الى وضع خطط للمستقبل " (عامر مصباح .1020.ص )247
االستمارة اذن قائمة من األسئلة المقننة التي تدور حول موضوع دراسة معين  ,يعدها الباحث بناء على
أسس منهجية علمية ,

ويقدمها للمبحوث بصورة مباشرة او غير مباشرة بغرض الحصول على إجابات

تستخدم نتائجها في اإلجابة عن تساؤالت اإلشكالية و الوصول الى اهداف البحث العلمي .
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 -2-3القواعد المنهجية لبناء االستمارة :
مرعاة الباحث لجملة من القواعد هي :
يتطلب بناء االستمارة عناية كبيرة و ا
 القواعد العامة للصياغة  :تشمل حجم االستمارة الذي يجب ان ال يكون كبي ار يشمل اسئلة المبرر لهامما يرهق المبحوث و يقلل من دافعيته لإلجابة و محتواها  ,الذي يفترض ان يكون على عالقة مع
موضوع البحث العلمي وتساؤالته و فرضياته حتى تساعد النتائج التي يحصل عليها في تحقيق األهداف
التي سطرت للبحث .
 قواعد صياغة األسئلة  :يجب ان تكون األسئلة مستمدة من تساؤالت البحث وأهدافه  ,تصاغ بلغةبسيطة واضحة  ,وبكلمات محدودة المعنى ,بشكل دقيق و مباشر  ,وان تكون الجمل المستخدمة في صياغة
األسئلة قصيرة التشمل اكثر من فكرة  ,والتوحي باجابة معينة .
الى جانب ذلك توضع جميع الخيارات الممكنة مع التركيز على الرئيسية منها وترك بند مفتوح الحتمال
وجود خيار آخر.
 قواعد صدق اإلجابة على األسئلة :للتاكد من صدق المبحوث في اجابته عن األسئلة المقدمة فياالستمارة ,توضع أسئلة خاصة ترتبط اجابتها باجابات أسئلة أخرى موجودة في نفس االستمارة (طرح فكرة
واحدة بصيغ مختلفة )  ,الن وجود أي تناقض او خلل في إجابات هذه األسئلة المتشابهة سيدل على عدم
دقة و عدم جدية المبحوث في اجابته.
 قواعد ترتيب األسئلة  :يراعى في هذا الترتيب التدرج من العام إلى الخاص ومن الكل إلى الجزء ,حيث تكون البداية باالسئلة التي تتناول المعلومات األولية كالسن الجنس المستوى التعليمي ...ثم يتم
االنتقال الى األسئلة المرتبطة باالمور األكثر عمقا و تفصيال و خصوصية .
 -3-3خطوات بناء االستمارة :
يمر بناء االستمارة بخطوات هي :
 -توضيح الهدف من االستمارة من خالل تحديد موضوع الدراسة وأهدافها
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 صياغة سؤال او اكثر في بناء االستمارة حول كل سؤال فرعي من األسئلة الفرعية المنبثقة عن التساؤلالرئيسي لالشكالية ,مع مراعاة تقليل عدد األسئلة قدر اإلمكان و تجنب غير الضروري منها  ,وهكذا توضع
صورة أولية لالستمارة
 تحديد الفراد او الجهات التي ستوزع عليها االستمارة اجراء اختبار تجريبي لالستمارة عن طريق تطبيقها على عدد من افراد العينة قبل اعتمادها بشكل نهائيلمعرفة النقاط الغامضة و مدى تغطية االستمارة لموضوع البحث
 -تعديل االستمارة بناء على

نتائج الخطوة السابقة و االقتلراحات المقدمة ان وجدت  ,وبذلك تأخذ

االستمارة الشكل النهائي لها الذي سيتضمن :
* مقدمة االستمارة  :و تشمل اإلشارة الى هوية الباحث موضوع الدراسة والهدف منها  ,وكذا نوع
المعلومات المراد الحصول عليها من طرف المبحوث ( معلومات شخصية او اراء المبحوث حول موضوع
ما  , )..مع الحث و التحفيز على اإلجابة الموضوعية و الصادقة و التأكيد على سرية المعلومة وان
اطار استخدامها اليحيد عن البحث العلمي  ,الى جانب ذلك يوضح الباحث طريقة اإلجابة على األسئلة
المقدمة .عادة ماتكون هذه المعطيات في صفحة مستقلة هي الصفحة األولى لالستمارة.
* فقرات االستمارة او متن االستمارة  :وتشمل محتوى االستمارة من األسئلة مع خيارات اإلجابة التي
توضع امام األسئلة ليختار المبحوث التي يجدها مناسبة .
 -4-3أنواع أسئلة االستمارة :
على العموم اليوجد طابع واحد مميز السئلة االستمارة ,حيث تتنوع  ,و للباحث الحق في اختيار أيا
منها في بناء استمارته بل و المزج فيما بينها اذا وجد ذلك يخدم البحث  ,و بصفة عامة تشمل أسئلة
االستمارة األنواع التالية :
 -أسئلة مغلقة :هي نمط مبسط من األسئلة محدودة الخيارات  ,فيها يجيب المبحوث بخيار واحد
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مثال :
نعم

أو

 -هل تتلقى الدروس الخصوصية ؟

 -يؤثر عمل االم على مستوى تحصيل األبناء موافق

أو

ال
غير موافق .

 أسئلة متعددة الخيارات  :هي مجموعة من األجوبة المحتملة التي تقترح على المبحوث بعد السؤالالمغلق ويطلب منه اختيار واحد منها
مثال:
 -هل توظف االختبارات النفسية في دراستك للحالة ؟

نعم

أو

ال

في حالة إجابة بنعم على أي أساس كان اختيارك لالختبار المطبق ؟
سهولة التطبيق او اختبار اسقاطي او اختبار موضوعي او احتماالت أخرى  ,اذكرها
تتوقف أهمية هذا النوع من األسئلة على الجهد المبذول خالل الدراسة األولية ,النه يجنب الباحث وضع
األسئلة بالتخمين وباالعتماد على معارفه الشخصية فقط  ,وبالتالي يتحقق المطلوب من االستمارة وتقل
اإلجابات المقدمة في المكان المخصص لالحتماالت االخرى مما يسهل عملية التحليل الحقا.
 أسئلة ترتيب الجواب  :فيها يطلب من المبحوث ترتيب مجموعة من البدائل وفق أهميتها بالنسبة له ,او بالنسبة لحجم تواجدها  ,او بالنسبة لشدتها .
مثال:
 رتب المواد االتية حسب درجة اقبال التالميذ على اجراء الدروس الخصوصية فيها من 2الى :4الرياضيات

الفرنسية

اللغة العربية

الفيزياء

العلوم الطبيعية

 رتب االضطربات التالية بحسب نسبة دراستها من طرف طلبة ماستر 1صعوبات التعلم من  2الى:4عسر القراءة

اضطرابات الذاكرة

عسر الحساب

تشتت االنتباه
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 أسئلة مفتوحة  :هي التي ال تقترح فيها إجابات وتترك حرية اإلجابة للمبحوثمثال:
 مارايك في عمل الم أرة ؟ لماذا تزيد نسبة انتشار االضطرابات النفسية عند األطفال خالل الخمس سنوات األخيرة ؟ أسئلة قياس اإلتجاهات :في هذا النوع يقدم للمبحوث راي قطعي ثم يطلب منه ان يدلى بوجهة نظرهبموافق بشدة موافق ال يدري غير موافق

غير موافق بشدة او يحدد موضعه على سلم متدرج يتضمن

اتجاهات سلبية و لتجاهات ايجابية او يحدد العبارة التي تعكس بصفة جيدة مشاعره نحو موضوع ما .
مثال :
 يساعد نظام ل م د على اكساب الطالب الجامعي قدرة اكثر على النقد الموضوعي .موافق جدا

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق بشدة .

 -5-3مزايا و عيوب اإلستمارة :
لالستمارة جملة من االيجابيات أهمها:
 تكاليف مادية قليلة ومهارة أقل من المقابلة . تمنح للمبحوث فرصة للتفكير بعمق في األسئلة أفضل من المقابلة وكذا الحرية في اختيار الوقتالمناسب لإلجابة .
 تستخدم في البحوث التي تحتاج إلى بيانات حساسة ومحرجة . تقلل من التحيز سواء من طرف الباحث او المبحوث . يمكن أن يستجوب الباحث من خاللها عدد كبير من األفراد .اما عن عيوبها فيمكن تحديد مايلي:
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 انخفاض نسبة الردود حيث قد ال تعود نسبة كبيرة من االستمارت للباحث ( خاصة التي ترسل بالبريد). ال يمكن استخدامها مع األميين و األطفال . عدم فهم المبحوث بعض أسئلة الباحث و اليجد توضيحا . احتمال وجود أسئلة غير مجاب عليها -عدم معرفة الباحث لبعض األمور االنفعالية لردود فعل المبحوث اثناء اجابته على األسئلة

 -4االختبارات النفسية :
تعد اإلختبارات النفسية من الوسائل المستخدمة في مجال علم النفس في شتى فروعه ,وهي أنواع عدة
تهدف جميعها للكشف الموضوعي عن بعض جوانب شخصية المفحوص واثراء المعلومات التي يجمعها
األخصائي النفساني عنه.
-1-4التعريف :
يعد اإلختبار النفسي "إمتحان" (فحص) أو تجربة يكون مقننا في طريقة تطبيقه وتنقيطه".
( (N.Sillamy.1980 .p 1178وهو وسيلة تنبيه واثارة للفرد تبرز الخطوط العريضة لشخصيته
) (C.Guillevic et S.Vautier .1998. p 09لسيما وأن "

األمر يتعلق بوضعيات موحدة

تسمح بمالحظة ومعاينة عدد كبير من سلوكات الفرد يمكن مقارنتها مع سلوكات أفراد آخرين" " .
)(H.Winfrid. 1993. p 132
لهذا كان اإلختبار في ميدان علم النفس أداة تساعد المتمرس في الحصول على معلومات حول القدرات
العقلية للمفحوص ،ومعارفه ،ووظائفه الحسو – حركية وطبعه  ...إلخ ,الشيء الذي يسمح بمقارنته مع
بقية أعضاء الفوج االجتماعي الذي ينتمي إليه ويحتك بأفراده.
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إذن يمكن القول أن اإلختبار النفسي أداة ووسيلة تطبيقية تقوم على قواعد علمية موضوعية وليست قواعد
إعتباطية ذاتية تساعد األخصائي النفسي في إثراء استنتاجاته حول موضوع الفحص النفسي أو البحث
العلمي.
 -2-4خصائص االختبار النفس :
بهدف تحقيق الدقة العلمية المطلوبة من اإلختبار النفسي وجب تميزه بجملة من الخصائص القياسية
(التي يتم التأكد منها إحصائيا) وهي :
 -1-2-4الثبات ): (Fidélitéيظهر ثبات اختبار ما عندما يقدم نتائجا تقريبا متساوية إذا
طبق لمرات عديدة على نفس األشخاص (في نفس الظروف والشروط) أي أنه يوفر استق ار ار
زمنيا جيدا وتماسكا داخليا وللثبات أنواع :
 ثبات اإلختبار واعادة اإلختبار  :يقيم عند أفراد نفس العينة استقرار النتائج مع مرور الوقت. قياسات التماسك الداخل  :تعرف كذلك بمعامل التجانس ألنها تبرز مدى االرتباط بين البنود. ثبات المحكمين (المقيمين)  :يقدر درجة االتفاق ما بين مقيمين أو أكثر مكلفين بتنقيط أو تفسير نتائجتقييم ما.
 ثبات التكافؤ والمساواة  :يقيس معامل االرتباط بين اختبارين تكون البنية بينها متماثلة وال تختلف إالمن حيث محتوى البنود (كلما كان معامل االرتباط قريبا من  1كان اإلختبار ثابتا)
-2-2-4الصدق ) :(validitéيظهر صدق اإلختبار إذا كان يقيس فعال ما صمم لقياسه
فهو"يرجع لوثاقة الصلة بالموضوع وإلمكانية تبرير التأكيدات الممكن تقديمها انطالقا من نتائج
اإلختبار".
وللصدق أنواع منها :
الصدق الظاهر  :يتجسد في اعتبار األفراد الذين طبق عليهم اإلختبار أنه مالئم ومناسب للوضعية،فهو يتعلق بقبول اإلختبار من طرف الفرد المختبر )(. (testéيكون لالختبار صدق ظاهر إذا بدى أن
محتواه يقيس ما صمم لقياسه).
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 صدق المحتوى  :يرجع إلى قدرة اإلختبار على قياس ما صمم لقياسه إنطالقا من حكم المختصينعلى مالءمة محتواه لذلك.
لكن يبقى حكم المختصين على اختبار ما أنه صادق ال يكفي لوحده إذ يعتبر مجرد دليل على أن سيرورة
بناء اإلختبار تسير في الطريق الصحيح.
 صدق البناء  :ينتظم تدريجيا ويتجسد في االرتباط االيجابي بين اإلختبار واختبارات أخرى صممتلقياس نفس الظاهرة.
الصدق المحك  :يتعلق بقدرة اإلختبار على التنبؤ بالمظاهر الخاصة للسلوك ،ويظهر هذا بصورةجلية في اختبارات الكفاءات المهنية التي من خاللها نستطيع تمييز قدرة مفحوص ما على أداء المهمة التي
ستوكل إليه.
 -3-2-4الحساسية ) :(sensibilitéتكمن في القدرة على تسجيل االختالفات ما بين
الحاالت والحصول على نتائج متباينة ما بين األفراد تسمح بترتيب تدريجي لهم.
ولحساسية اإلختبار نوعين :
 حساسية ضمن فردية  :وهي القدرة على كشف واظهار االختالفات عند نفس الفرد خالل قياساتمتكررة.
 -حساسية بين فردية  :وهي القدرة على التمييز بين أفرد مختلفين.

إلى جانب هذه الخصائص القياسية ال بد أن يتميز كل اختبار نفسي بما يعرف بتوحيد الوضعية
) (standarisationوالتي تتحقق بما يلي :
 مع كل مفحوص تكون الوسائل المستخدمة والتعليمة وظروف التطبيق والتنقيط والتفريغ نفسها. بناء بنود مستقلة عن البعد الثقافي (وان كان من الصعب التأكيد على أن اختبار ما خارج عن التأثيرالثقافي).
 -وجود سلم تنقيط يسمح بترتيب األفراد داخل الفوج.
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والمالحظ أن إشتراك اإلختبارات النفسية الجيدة * في هذه الخصائص ال يعني بالضرورة اشتراكها في باقي
المميزات األخرى كالقواعد النظرية التي تقوم عليها وموضوع القياس وطريقة التطبيق ،وحتى يصل
األخصائي النفسي إلى إختيار اإلختبار المالئم لخطة عمله اقترحت العديد من التصنيفات القائمة على
محكات مختلفة كطريقة التطبيق أو الوسائل المستخدمة أو مدى انتشار اإلختبار وتوسعه.
 -3-4أنواع االختبارت النفسية :
توجد عدة تصنيفات لالختبارات النفسية منها التصنيف على أساس الوظيفة  ,التصنيف حسب طريفة
االجراء  ,و التصنيف على أساس درجة الموضوعية الذي تقسم على اساسه الى اختبارات موضوعية و
اختبارات اسقاطية نشير اليها فيما يلى :
 -1-3-4االختبارت النفسية الموضوعية  :هي االختبارات التي تتميز بمثير واضح ومحدد  ,و طريقة
اإلجابة التي يقدمها المفحوص امام هذا المثير محددة مسبقا  ,وهنالك أساليب لالختبارت الموضوعية :
 الصواب و الخطأ  ,االختيار من متعدد  ,إعادة الترتيب  ,المطابقة او المزاوجة  ,التكملة .ومن امثلة االختبارت النفسية الموضوعية نجد اختبار وكسلر للذكاء  ,سلم تقدير القلق  ,سلم تقدير
االكتئاب . ...
ومن بين تلك التي تستخدم في اطار موضوعات تخصص صعوبات التعلم نذكر على سبيل المثال :
مقياس مايكل بست  ,مقياس الينوي , ,بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم النمائية و
االكاديمية ( صعوبات الذاكرة ,صعوبات االنتباه  ,صعوبات االدراك الحركي صعوبات االدراك البصري ,
صعوبات السلوك االجتماعي و االنفعالي  ,صعوبات القراءة ,صعوبات الكتابة  ,صعوبات تعلم الرياضيات
)
 -2-3-4االختبارات النفسية االسقاطية  :طريقة الكتشاف الشخصية تقوم أساسا على تقديم مثير يحوي
معلومات ضعيفة (مثير غامض نوعا ما) حتى يؤدي إلى ظهور استجابة حرة قدر اإلمكان".
). (N.Sillamy. 1980. p 931وتعتبر اإلختبارات اإلسقاطية النموذج الذي يساعد على استثمار
ديناميكي وشامل للشخصية ،لهذا أصبحت من الوسائل المستخدمة في المنهج اإلكلينيكي ،خصوصا أنها
.

*
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تساعد على إظهارما يرفض المفحوص إظهاره  ،وتبيين ما يحسه سواء كان إحساسا مقبوال أو مرفوضا،
بل وتظهر حتى نقاطه الحساسة الشيء الذي يجعل من استجاباته بروتوكوال موافقا لبنية شخصيته.
ومن االختبارات النفسية االسقاطية يمكن ذكر اختبار الرورشاخ  ,اختبار تفهم الموضوع  ,اختبار رسم
الرجل  ,اختبار القدم السوداء  ,اختبار رسم العائلة...
 -4-4مزايا و عيوب االختبارات النفسية :
كأدوات لجمع البيانات يقبل الباحث على استخدام االختبارات النفسية في اعماله ألنها :
 وسيلة تكشف عن جوانب الشخصية و تقدم معلومات قد اليصل اليها ياستخدام طرق أخرى يطبق على الفئات العمرية المختلفة ( لكل فئة االختبارات المناسبة لها ) وسيلة مساهمة في الوصول لتشخيص سليم للفرداما من سلبياتها :
 صعوبة تحقيق الموضوعية خاصة في االختبارات االسقاطية صعوبة التأكد من الصدق و الثبات في االختبارات االسقاطية وحده االختبار النفسي غير قادر على التمييز بين الحاالت السوية و المرضية يتطلب تطبيق االختبار تدريبا من طرف الباحث ال يمكن حصر الفرد في قيمة رقمية يحددها االختبار امكانية التأثر بالجانب الثقافي للبيئة التي صمم بها. -5تحليــــــل المحتــــــوى :
 -1-5التعريف :
تحليل المحتوى او تحليل المضمون وسيلة من وسائل جمع البيانات التي قد التستخدم في اطار علم
النفس بنفس القدر الذي تستخدم به أدوات جمع البيانات األخرى  ,اال انه يبقى أداة علمية ذات أهمية في
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مجال البحث العلمي اذ يعتبر " وصفا منظما و دقيقا لمحتوى نصوص مكتوبة اومسموعة "
( ربحي مصطفى عليان و عثمان محمد غنيم  .1000.ص , )41باستخدامه يتمكن الباحث من "مالحظة
سلوك االفراد بطريق غير مباشر  ,من خالل تحليله لالشياء التي يكتبونها او يقولونها "

( إبراهيم

ابراش  .1001.ص )214خاصة و ان تحليل المحتوى يعتبر "الوصف الموضوعي و المنظم والكمي
والكيفي للمحتوى الظاهر لمادة االتصال" التي قد تكون سجالت ،صحف ،كتب ...إلخ  ,وهو أسلوب
يستخدم في جمع البيانات يقصد به التقدير والتقييم والتفسير المنظم للمحتوى ,وهكذا يكون مجموع خطوات
منهجية تسعى الكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى /.../من خالل البحث الكمي الموضوعي المنظم
للسمات الظاهرة في هذا المحتوى " ( .عامر مصباح .1020.ص)11
ويشير لورانس باردين )  (Leurence Bardinالى انه من الطبيعي ان يتنوع بحسب المحتوى محل
التحليل " ويبقى الهدف العام هو توضيح ماهو غامض استنادا الى تقنيات دقيقة ومنهجية ".
( إبراهيم ابراش  .1001.ص)211
وعليه يتضح ان تحليل المحتوى أداة علمية من أدوات جمع البيانات تقوم أساسا على تحليل مادة معينة
مسموعة او مقروءة  ,باالعتماد على الوصف الكمي الذي يكون قاعدة للوصف الكيفي و للنتيجة التي
يخلص اليها الباحث  ,يمكن استخدامه اذا تعذر توظيف وسائل جمع البيانات األخرى او بالتوازي معها
كتحليل محتوى المقابلة او االستمارة  ,لسيما في تحليل محتوى اإلجابات عن األسئلة المفتوحة .

 -2-5اهداف تحليــــــل المحتــــوى .
يستند تحليل المحتوى إلى فكرة أن اتجاهات األفراد تظهر بوضوح في كتاباتهم ،أرائهم ،أقوالهم ...فإذا
تم تحليل هذه األدوات فإن ذلك سيكشف عن جوانب شخصياتهم واتجاهاتهم و بشكل عام يهدف تحليل
المحتوى الى :
 -التعرف على الفكرة التي يحملها الموضوع .
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 تحديد المقصود من وراء هذا المحتوى كأن يكون تعديل قيم  ،تغيير مفاهيم  ،ضرب الشخصية فيعمقها ،التمسك بقيم المجتمع ،تحريف عالقات إجتماعية أوتعزيزها . ...
 معرفة تأثير هذا المحتوى على المستقبل والنتائج التي قد تترتب عليه -3-5وحــــــــدات تحليـــــــل المحتـــــوى :
يعتمد تحليل المحتوى على العديد من الوحدات ،و وحدة التحليل هي " الوحدة التي ستعطى درجة و قد
تكون كلمة أو جملة أو فقرة أو مقال أو موضوع أو فكرة شخصية ...كما قد تكون مساحة (سنتميترات من
المساحة التي تشغلها الرسالة النصية ) أو زمن ( ثوان او دقيقة من زمن الحديث كاإلرسال اإلذاعي أو
التلفزيوني )  ( .عامر مصباح  .1020 .ص )200وتعتبر الكلمة اسهل الوحدات التي يعمل بها .
وقد حدد بيرلسون ()Berelson

 7وحدات أساسية للتحليل هي :

عار ،
 الكلمة  :وهي الوحدة األولى باعتبارها أصغر وحدات تحليل المحتوى  ,قد تكون كلمة  ,جملة ،ش ااو رم از

 ،يقوم الباحث بحصر كمي للفظ معين تكون له داللة معينة نفسية  ,تربوية  ,سياسية  ...عن

طريق حساب تكرار الكلمات المعنية في النص الخاضع للتحليل .
 الموضوع او الفكرة  :هو جملة او اكثر  ,وهو الوحدة الثانية من وحدات تحليل المحتوى وتتجسد فيالفكرة التي تدور حول مسألة معينة  ,ويعتبر من اهم الوحدات ألنه يسمح بمعرفة االتجاهات.
 الشخصية  :حصر كمي لخصائص وسمات معينة ترسم شخصية ما أو فئة من الناس أو مجتمع ,غالبا ما يتم تحليل المحتوى بهذه الوحدة في الدراما المرئية أو المسموعة أو القصص المقروءة .
 المفردة :هي الوحدة الطبيعية التي يستخدمها منتج مادة اإلتصال  ،او المادة التي ستخضع للتحليل كأنتكون ،كتاب  ,مقال  ,قصة  ,برنامج إذاعي ...وقد تكون

طبيعية ألن صاحبها ال يعلم إذا كانت

ستخضع للتحليل أو اصطناعية مثل إختبار من أنت ؟ ألن الشخص في هذه الحالة يعلم أن إجابته
ستخضع للدراسة والتحليل .
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 المساحة و الزمن او الوحدة القياسية و الزمنية  :تتمثل في تقسيم المحتوى تقسيمات تتماشى معطبيعته  ,فإذا كان مادة مكتوبة قسم الى صفحات او اسطر  ...و اذا كان مادة مسموعة قسم الى ثوان
او دقائق  ...كأن نقوم بحصر كمي لطول المقال و عدد صفحاته أو حصر كمي لمدة النقاش .
فعند تحليل محتوى لكتاب باإلعتماد على وحدة المساحة نحدد مثال ما تناوله كل  70صفحة  ,أو في
تحليل محتوى لحصة إذاعية باإلعتماد على وحدة الزمن نحدد مثال ما تناوله في كل عشر دقائق ...
 -4-5خطوات تحليل المحتوى:
عند استخدام تحليل المحتوى كأداة لجمع البيانات البد من احترام خطوات إجرائية هي :
صياغة إشكالية البحث و الفرضيات . تحديد مجتمع العينة أي المجتمع الذي ستأخذ منه المادة التي ستخضع لتحليل المحتوى . اختيار العينة كأن تكون كتاب مدرسي للغة العربية لمستوى الخامسة ابتدائي. اختيار وحدة التحليل . تحديد فئات التحليل وهي الشرائح التي يتم وضع وحدات التحليل فيها و حساب تك ارراتها .و يشترط في هذه الفئات ان تحقق :
* الموضوعية والشمول .
* التجانس داخل الفئات أي ان الفئة التضم اال الوحدات التي تنتمي اليها .
* اإلستبعاد المتبادل أي ان المحتوى الموجود داخل الفئة ال يوجد في فئة أخرى مختلفة .
* وضوح المعنى .
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مثال :
الفئــــــــات

الواقع التربوي

المحتـــــــــــوى

التكـــــــــرار

النسبة

المئوية

الكلمات اوالجمل التي تعبر عن محتوى الوحدة
مثال التقويم الغير موضوعي

 تحليل البيانات و تفسيرها  :بعد حساب التك اررات وتنظيمها في جداول إحصائية  ,يقوم الباحث بتفسيرهذه المعطيات الكمية على ضوء الفرضيات التي انطلق منها في بحثه .
-5-5مميزات وعيوب تحليل المحتوى :
يستخدم تحليل المحتوى في الدراسات العلمية لمميزاته المتعددة منها:
 اليتطلب اتصاال مباش ار بالمبحوثين  ,وذلك الن المادة المطلوب دراستها و تحليلها متوفرة في الكتب اوالمقاالت . ...
 ال تتأثر المادة المطلوب تحليلها بالباحث  ,فتبقى على حالها قبل وبعد اجراء الدراسة . إمكانية إعادة الدراسة اكثر من مرة مع مقارنة النتائج المحصل عليها . يمكن تطبيقه دون تقيد بوقت لجمع البيانات . في الدراسات النفسية يساعد في تحديد مالمح الشخصية ممايساهم في وضع الخطط العالجية المناسبة ,او اقتراح برامج تعليمية فعالة في الكتب المدرسية و البرامج التربوية .
بالمقابل ال يخلو تحليل المحتوى من عيوب أهمها :
 -يتطلب جهدا من طرف الباحث .
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 يقوم على التحليل الكمي للبيانات التي ترتبط بحساب التك اررات  ,و ليس على احداث مباشرة من الواقع.
 التعامل مع مادة التحليل ال يعطي الصورة الكاملة عن شخصية صاحب المادة . تعامل الباحث يكون مع المادة المراد تحليلها و ليس مع صاحب المادة شخصيا  ,مما اليعطي الصورةالحقيقية للمشاعر و عمليات التفاعل.
 -االعتماد على تحليل المحتوى ال يوضح األسباب التي كانت وراء ظهور هذا المحتوى

خالصة :
يتطلب جمع البيانات في البحوث العلمية استخدام وسائل مناسبة  ,وفي اطار علم النفس تتعدد هذه
الوسائل و تختلف فيما بينها  :منها التي تقدم بيانات كمية ومنها التي تقدم بيانات كيفية ومنها التي تجمع
بين النوعين وكلها تستدعي تدريبا من طرف الباحث حتى يتقن تطبيقها في الميدان و يحسن تفسير
المعلومات التي يتوصل اليها باستخدامها حتى تتميز نتائجه بالمصداقية .
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الفصل السادس
مناهـــــــــج البحـــــــث
العلمـــــي

تمهيد :
التقوم المعرفة العلمية اال على أسس منهجية سليمة و خطوات منظمة غير عشوائية  ,حتى يتم رصد
جميع الظاهرة موضوع الدراسة من كافة جوانبها  ,و يتم الوصول الى نتائج ذات مصداقية علمية  ,قابلة
للتعميم وصالحة ألن تكون قاعدة و انطالقة جديدة لدراسات علمية أخرى اكثر عمقا و تشعبا ,وهذا كله
ال يتأتى اال اذا اتبع الباحث المنهج العلمي المناسب في دراسته .
 -1تعريف المنهج العلمي :
"هو طريقة الكتساب المعارف القائمة على االستدالل وعلى إجراءات معترف بها "

(موريس

انجرس  3102.ص  , )013و هو مجموعة من القواعد التي يتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة
في

العلم

و

الطريقة

الي

يتبعها

الباحث

في

دراسته

للمشكلة

الكتشاف

الحقيقة

"

(عمار بوحوش.3110.ص)99
ويرى ويتني ( )Whitneyأن المنهج العلمي " يرتبط بنفس العمليات العقلية الالمزمة لحل مشكلة من
المشكالت  ،وهذه العمليات تتضمن وصف الظواهر المتعلقة بالمشكلة لما يشمله هذا الوصف من مقارنة
وتحليل وتفسير للبيانات ،كما ينبغي التعرف على مراحل الظاهرة تاريخيا والتنبؤ لما يمكن أن يكون عليه
الظاهرة مستقبال وقد يستعين الباحث بالتجربة لضبط المتغيرات المتباينة ،كما ينبغي أن تكون هناك تعميمات
تكون النتائج أقرب للصحة .

 -2المنهج الوصفي :
-1-2التعريف :
تعتبر أول خطوة في دراسة ظاهرة معينة وصفها وجمع المعلومات الدقيقىة عنها  ,وهذا ما يحققه المنهج
الوصفي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي من خالل وصفها وصفا دقيقا والتعبير عنها
كيفيا أو كميا  ,فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة وخصائصها ،والتعبير الكمي يعطيها وصفا رقميا من خالل
توضيح مقدارها وحجمها .لهذا يعرف المنهج الوصفي على انه " طريقة لوصف الظاهرة المدروسة
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وتصويرها كميا أو كيفيا عن طريق جمع معلومات وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة ( .عمار
بوحوش.3110.ص)041
"وهو يستخدم في دراسة األوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها و أشكالها و عالقاتها و العوامل
المؤثرة في ذلك  /.../كما يشمل المنهج الوصفي في كثير من األحيان على تنبؤ بمستقبل الظواهر التي
يدرسها " ( ربحي مصطفى عليان و عثمان محمد غنيم  .3111 .ص)43
يمكن القول ان المنهج الوصفي منهج علمي يسمح بدراسة الظواهر كما هي في الواقع و التعبير عنها
بصورة كمية او كيفية واعطاء معلومات شاملة تكون قاعدة للممارسات علمية أخرى .
 -2-2اهداف المنهج الوصفي :
تهدف الدراسات العلمية ذات المنهج الوصفي إضافة الى تحقيق المعرفة العلمية الى:
 جمع معلومات حقيقية ومفصلة عن واقع ظاهرة ما . تحديد المشاكل الموجودة وتوضيح بعض الظواهر . إجراء مقارنة وتقييم لبعض الظواهر . إيجاد عالقة بين ظواهر مختلفة إمكانية وضع تصور وخطط مستقبلية في حل مشاكل ذات طبيعة مشابهة للمشاكل المدروسة . -3-2أسس المنهج الوصفي :
يقوم المنهج الوصفي على أسس هي في ذات الوقت قواعد منهجية للبحث العلمي القائم على المنهج
الوصفي و التي يمكن تحديدها في :
 االستعانة بمختلف أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع استخدام المنهج الوصفي و قياس الفرضيات ,سواء بصورة منفردة أو مجمعة (استخدام أكثر من أداة) كالمالحظة  ,المقابلة . ...
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 وجود اختالف في مستوى عمق الدراسات الوصفية  ,فبعضها يكتفي بالوصف سواء الكمي او الكيفيللظاهرة  ,بينما يسعى البعض اآلخر للكشف عن األسباب المؤدية للظاهرة و العالقات التي تربط بين
عناصرها .
 اختيار عينات ممثلة للمجتمع باالعتماد على أسس علمية منهجية خاصة وان الدراسات الوصفية غالباما تتم على نطاق واسع .
 استخالص نتائج ذات مصداقية قابلة للتعميم على مختلف الفئات المكونة للظاهرة . -4-2مزايا وعيوب المنهج الوصفي :
يكتسي المنهج الوصفي أهمية بالغة في الدراسات العلمية في مجال العلوم اإلنسانية و االجتماعية نظ ار
لجملة من الخصائص الهامة كـ :
 جمع وتوفير قدر كبير من المعلومات الشاملة حول الظواهر النفسية و االجتماعية المدروسة ( واقعالظاهرة  ,عالقاتها مع ظواهر أخرى  ,أسبابها و تأثيراتها ) مما يسمح بتحكم اكبر في البحث
 توفير قاعدة معلومات أساسية لبناء الفرضيات و اإلحاطة بالمتغيرات وحتى إمكانية بناء نظريات علمية المنهج العلمي المناسب في بناء المقاييس و االختبارات النفسية المختلفة او تكييفها في بيئة اجتماعيةثقافية معينة .
 التميمز بالمرونة  ,اذ يمكن تغيير مخطط البحث على ضوء تطور الرؤية حول الظاهرة .غير ان هذه اإليجابيات ال تعني خلو المنهج الوصفي من عيوب أهمها :
 االقتصار على الوصف فقط سواء كميا او كيفيا دون البحث في أمور اعمق النتائج الكمية المحصل عليها قد التعبر بشكل فعلي عن واقع الظاهرة إمكانية الحصول على معلومات خاطئة نتيجة التأثر باالفراد الذين قاموا بعملية الجمع و اساليبهم المختلفة -محدودية القدرة على التنبؤ وذلك العتبارات مرتبطة بطبيعة الظاهرة النفسية او اال جتماعية المدروسة
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 -3المنهـــــــــج المسحــــــي :
 -1-3التعريف :
يعتبر المنهج المسحي من اهم المناهج المستخدمة في الدراسات النفسية و التربوية و االجتماعية

بل

ان الدراسات المسحية هي قاعدة باقي الدراسات األخرى  ,حيث ال يمكن دراسة أسباب ظاهرة ما او طرق
التحكم فيها او اساليب عالجها مالم يتم التأكد من وجود الظاهرة و انتشارها في واقع معين ,وهذه هي
مهمة الدراسات العلمية القائمة على المنهج المسحي فهو "عملية جمع الحقائق عن جماعة من الناس في
بيئة معينة من حيث ظروف معيشتهم و انشطتهم" ,وهو حسب مومزر ) " (Moserيتناول الخصائص
الديمغرافية و البيئة االج تماعية و األنشطة و اآلراء او االتجاهات السائدة في جماعة معينة " و بالتالي
كان " أسلوبا لجمع البيانات يتم من خالله الحصول على المعلومات مباشرة من االفراد  /.../و تتيح
البحوث المسحية الحصول على خمسة أنواع من المعلومات من المبحوثين  :حقائق  ,ادراك  ,آراء ,
اتجاهات ,تقارير سلوكية " (عامر مصباح  .3101 .ص ص)10 , 49
إذا المنهج المسحي هو المنهج الذي يهدف الى وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها
فقط باالعتماد على البيانات التي يجمعها من جميع أفراد المجتمع أو عينة كبيرة منهم .
-2-3خصائص المنهج المسحي :
 جمع بيانات متعددة و متنوعة حول ظاهرة ما بطريقة علمية منظمة توظف البيانات المحصل عليها في شكل احصائي تعتمد البيانات المحصل عليها كقاعدة لصياغة فرضيات او اجراء دراسات معمقة في جوانب متعددةللظاهرة
– يمكن من الجمع بين أنواع مختلفة من المتغيرات كالسن  ,الجنس المستوى االقتصادي  ,المستوى
التعليمي . ...
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 -3-3مزايا وعيوب المنهج المسحي :
للمنهج المسحي ممزايا تجعل الباحثين يقبلون على استخدامه في الدراسات التي تتماشى معه  ,و اهم هذه
الممزايا :
 تعدد مجاالت التطبيق مع تغطية وحدات كبيرة من المجتمع . قابلية وسهولة التطبيق. تناول ظواهر معاصرة. الحصول على بينات عديدة و متنوعة قد تصل الى بيانات إضافية دقة المعلومات المحصل عليهااما عن عيوب المنهج المسحي فيمكن اإلشارة الى :
 صعوبة السيطرة على كل متغيرات الدراسة. يحتاج جهد وفترة مزمنية طويلة باإلضافة إلى كثرة التكاليف المادية . -سطحية المعلومات المحصل عليها

-4الـــمـــنـــهـــــــــج اإلرتبــــاطـــي :
-1-4التعريف :
يعرف المنهج االرتباطي بانه " نوع من أساليب البحث العلمي الذي يمكن بواسطته معرفة ما اذا كان هناك
عالقة بين متغيرين او اكثر  ,ومعرفة درجة تلك العالقة ".
وهو المنهج الذي بواسطته يمكن معرفة ما إذا كانت هناك عالقة بين متغيرين أو أكثر مع وصف هذه
العالقة وصفا كميا بمعرفة مقدارها وهل هي عالقة طردية او عكسية  ,سلبية أم ايجابية .
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مثال :
 دراسة العالقة بين عسر الحساب و انخفاض تقدير الذات عند تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة العالقة بين الذكاء و التذكر اللفظي و غير اللفظيهكذا فإن المنهج اإلرتباطي يمكن من التنبؤ بتأثير متغير على آخر  ,خاصة في الدراسات التي تصل الى
ان العالقة بين المتغيرات عالقة مرتفعة  ,االمر الذي يؤدي الى اجراء دراسات سببية مقارنة أو تجريبية
لتحديد ما اذا كانت هذه العالقة سببية .
 -2-4مميزات و عيوب المنهج اإلرتباطي :
كباقي المناهج العلمية المختلفة للمنهج االرتباطي ممزايا تشجع على توظيفه منها :
 التعرف على العالقة بين المتغيرات ودرجتها حتى أنه يقيس العالقة بين السلوكات اإلنسانية . يساهم في فهم طريقة التفاعل بين المتغيرات دراسة عدد كبير من المتغيرات في دراسة واحدة. اليتطلب عينات كبيرة تقدير دقة التنبؤات المحتملةاما من عيوب المنهج اإلرتباطي :
 يدرس العالقة بين المتغيرات دون تحديد ما اذا كانت سببية قد يكشف عن عالقة سطحية غير جوهرية يعتمد على مصداقية المتغيرات  ,فاذا ما كانت ضعيفة تكون نتائج الدراسة كذلك ( ل .ر جاي ت جابرعبد الحميد جابر .0992.ص)370
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 العينة التي يحددها المنهج اإلرتباطي قد تكون غير ثابتة في الواقع لهذا فالنتائج التي يتحصل يمكن أنتتغير كليا أو جمزئيا إذا تمت الدراسة في ظروف مختلفة .

-5المنهــــــج السببـــــي المقــــارن :
 -1-5التعريف :
هو المنج الذي يسعى البحث من خالله الى" تحديد أسباب الوضع الحالي للظواهر ,وتحديد سبب وجود
فروق في سلوكات جماعات من االفراد او الفروق في احوالهم "

(

ل .ر جاي ت جابر عبد الحميد جابر .0992.ص)370
فباستخدام المنهج السببي المقارن  ,يهدف الباحث إلى الكشف عن سبب وجود ظاهرة معينة أو معرفة
تأثير متغير على آخر من خالل مقارنة مجموعتين أو أكثر اين يقارن بين مجموعتين مختلفتين في صفة
معينة لتحديد أثر هذا اإلختالف على متغير آخر.
مثال :
اثر ممارسة مهنة االخصائي النفسي على الصحة النفسية لالبناءاثر التدخين في اإلصابة باالمراض الصدرية  :فإذا وجد فرق بين مجمعة المدخنين و مجموعة غيرالمدخنين وأن المدخنين أكثر اصابة بهذه األمراض يكون االستنتاج ان التدخين هو السبب فيها .
مالحظة :
الباحث في هذه المنهج ال يتدخل في الظاهرة بل يدرسها كما هي.
 -2-5مزايا وعيوب المنهج السببي المقارن :
يمكن اإلشارة الى بعض من مميمزات المنهج السببي المقارن في النقاط التالية :
 -معرفة العوامل المؤثرة في الظاهرة  ,وتفسيرها بعمق اكثر
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الكشف عن أسباب الظواهر دون اللجوء الى التجربة يمكن أن يكون منهجا مالئما بديال للمنهج التجريبي في الدراسات اإلنسانية التي اليمكن إخضاعهاللتجريب .
اما من عيوب المنهج السببي المقارن نجد :
 العالقة السببية التي يتم الوصول إليها قد تكون خاطئة لوجود عوامل أخرى لم تضبط . -عدم تجانس في مجموعتي المقارنة .

 -6المنهــــــــج التجـــــــريبـــــي :
 -1-6التعريف :
يعرف التجريب بقدرة الباحث على توفير كافة الظروف التي من شأنها جعل ظاهرة معينة ممكنة الحدوث
في اإلطار الذي رسمه الباحث .
والتجربة بمعناها العام هي  ,خبرة يكتسبها اإلنسان عمليا ونظريا او مالحظة ظاهرة بعد تعديلها كثي ار أو
قليال عن طريق بعض الظروف التي يصطنعها الباحث " (خالد حامد  .3103 .ص )17وعليها يقوم
المنهج التجريبي الذي يعتبر من المناهج األساسية في مجال العلوم المختلفة  ,ويعد محاولة التحكم في
جميع المتغيرات والعوامل األساسية باستثناء متغير واحد يقوم الباحث بتغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره .
" ويهدف المنهج التجريبي الى التعمق في الظواهر التي تقبل المالحظة و البحث عن أسباب حدوثها
او ايجاد تفسير لها /.../وهو الطريق لتحقيق التنبؤ بالظاهرة و امكان ضبطها و التحكم فيها "
(عامر مصباح .3101.ص)19
على هذا األساس اعتبر المنهج التجريبي " المنهج الذي تتضح فيه معالم الطريقة العلمية في التفكير بصورة
جلية النه يتضمن تنظيم يجمع البراهين بطريقة تسمح باختبار الفروض و التحكم في مختلف العوامل التي
يمكن ان تؤثر في الظاهرة المدروسة و الوصول الى العالقات بين األسباب و النتائج ".

(

عمار بوحوش .3110.ص)031
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مما سبق نستنتج ان المنهج التجريبي منهج علمي دقيق يقوم على دراسة معمقة من خالل تحكم الباحث
في الظاهرة تجريبيا بهدف الوصول الى نتائج ميدانية توضح العالقات السببية بين المتغيرات المدروسة .
-2-6أصول المنهج التجريبي :
تقوم أصول المنهج التجريبي على ثالث طرق أساسية لتقديم البرهان وضعها "جون ستيوارت ميل" وتتمثل
في :
 طريقة اإلتفاق  :وتنحصر في المقارنة بين عدد من العوامل التي تكون سببا للظاهرة أي وجود السببيؤدي إلى وجود النتيجة .
 طريقة اإلختالف  :تتجسد في المقارنة بين حالتين متشابهتين في جميع الظروف ماعدا واحد فقط ,بحيث تكون الظاهرة في إحداهما وال تكون في األخرى  ,وتعتمد على أن غياب السبب يؤدي إلى غياب
النتيجة.
 طريقة التغيير النسبي  :وتقوم هذه الطريقة على ان الظاهرة التي تتغير إذا ما تغيرت ظاهرة أخرىتعد سببا أو نتيجة لها أو مرتبطة معها بعالقة

سببية .والبحث في هذا المجال يهدف إلى قياس عالقة

كمية بين متغيرين ( .خالد حامد  .3103 .ص ) 19
-3-6خصائص المنهج التجريبي:
للمنهج التجريبي خصائص منها :
 يعتمد على وجود متغيرات تابعة ومستقلة يتم التحكم فيها وقياس تأثير تغير المتغيرات المستقلة علىالتابعة .
 يقوم على محاولة اختبار الفرضيات من خالل إعداد بيئة يستطيع الباحث التحكم فيها . يهدف إلى الكشف عن عالقة سببية بين الظواهر ومتغيرات . -يطبق من خال أكثر من طريقة :
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* إجراء اختبار بعد ادخال تغيير على المتغيرات المستقلة (اختبار بعدي)
* إجراء اختبار قبل و بعد إدخال تغيير على المتغيرات المستقلة (اختبار قبلي و بعدي).
 -4-6أنــــــواع التجـــــــارب :
توجد أنواع للتصميمات التجريبية الممكن اعتمادها في المنهج التجريبي أهمها :
-1-4-6التجربة على مجموعة واحدة  :في هذه التجربة يهدف الباحث إلى اختبار تأثير متغير مستقل
(سبب) على متغير تابع (نتيجة)  ,من خالل إدخال هذا المتغير المستقل واضافته لباقي الظروف والمتغيرات
الموجودة سابقا ثم يقيس التغير الناتج إن وجد .
مثال إذا أراد أن يعرف أثر برنامج عالجي في خفض حدة القلق لدى التالميذ الثالثة ثانوي فإنه يختار عينة
من هؤالء التالميذ ويقيس درجة القلق لديهم ثم يطبق عليم البرنامج العالجي لمدة مزمنية محددة يعيد بعدها
قياس درجة القلق لديهم فإذا وجدها أقل دل ذلك على أن للبرنامج العالجي تأثير في خفض القلق لديهم .
-2-4-6التجربة على المجموعات المتكافئة  :في هذه الطريقة تدرس مجموعتين في نفس الوقت (البد
أن تكون متشابهتين ومتوامزيتين)  ،ثم يدخل الباحث العامل التجريبي على واحدة دون األخرى ثم يقارن
المجموعتان للتعرف على أي تغيير واضح  ,و يمكن أن تجري التجارب على أكثر من مجموعتين لمزيادة
الدقة .
 -3-4-6طرق تدوير المجموعات أو الطرق التبادلية  :هنا نستخدم مجموعتين أو أكثر على أن تكون
متكافئة قدر اإلمكان ثم يطبق العامل التجريبي على كل مجموعة واحدة بعد األخرى ،ونتيجة لذلك فإن
كل واحدة من هذه المجموعات تصبح مناوبة كمجموعة تجريبية وكمجموعة ضابطة أثناء المراحل
المختلفة للدراسة .
-5-6مزايا وعيوب المنهج التجريبي :
يعتبر المنهج التجريبي من اكثر المناهج العلمية دقة حيث يتمحور حول التجربة العلمية و القياس
ولعل اهم ما يميمزه :
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 امكانية تكرار التجربة من طرف أكثر من باحث او اكثر من مرة مما يساعد في التأكد من صدق النتائج ثبات النتائج اذا اعيدت التجربة تحت نفس الظروف دقة النتائج ضبط المتغيرات المتعلقة بالدراسة مما يساعد في قياس تأثيرها .لكن بالمقابل نجد أن المنهج التجريبي يعاني نقائص منها :
 صعوبة ضبط متغيرات التجربة في الظواهر النفسية و االجتماعية واستبعاد تأثيرها على التجربة نظ ارلتعقدها
 صعوبة تكوين مجموعات تجريبية متكافئة بمعنى الكلمة . امكانية تحيمز افراد المجموعات التجريبية وبالتالي صعوبة التأكد من تحقيق الموضوعية في التجربةمثل الحقائق الذاتية للمفحوصين .
 -صعوبة اخضاع الكثير من الظواهر النفسية و اإلجتماعية للتجربة .

 -7المنهــــــج اإلكلينيكـــــــي :
-1-7التعريف :
المنهج االكلينيكي او المنهج العيادي  ,اهم المناهج العلمية في علم النفس و تحديدا في علم النفس
العيادي  ,ذلك لتميمزه عن المناهج العلمية السابقة الذكر بتركيمزه على شخصية الفرد في مختلف جوانبها ,
من خالل السعي الى االلمام بطريقة علمية مضبوطة بكل المعطيات التي تفيد في دراستها او في التعامل
معها و تقديم المساعدة النفسية لها .
وحسب بيدينيلي )  " (J.L. Pedinielliيهدف المنهج االكلينيكي الى جمع معلومات بالطريقة األكثر
توسعا و األقل اصطناعا من خالل إعطاء الفرد فرصا للتعبير")( J.L.Pedinielli .1999 . p10
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لذلك " يندرج المنهج االكلينيكي في نشاط تطبيقي يهدف الى معرفة و تحديد بعض الحاالت  ,او المواقف
 ,او السلوكات من اجل اقتراح طريقة عالجية  ,قيمة اجتماعية او تربوية  ,او توجيه نصيحة تسمح باحداث
تغيير إيجابي للفرد ومساعدته " )( L.Fernandez et J.L.Pedinielli .2006.p43
الى جانب ما سبق يعرفه الغاش

)  ( D. Lagacheبكونه " المنهج الذي يدرس السلوك بطريقة

موضوعية خاصة  ,محاوال الكشف عن كينونة الفرد و الطريقة التي يشعر بها و السلوكات التي يقوم بها
في وضعية معينة ,مع البحث عن بنية ومعنى هذا السلوك و الكشف عن الصراعات الدافعة له و طرق
التخلص منها "
على هذا األساس يمكن القول بان المنهج االكلينيكي هو مجموع الخطوات العلمية المتبعة في دراسة
شخصية الفرد دراسة معمقة  ,والتي تسعى الى جمع شامل و مكثف للمعطيات و الحقائق حول السلوكات,
االنفعاالت  ,الدوافع  ,االتجاهات  ,الصراعات النفسية الواعية و الالواعية  ,بهدف فهم الفرد ووضع
تشخيص سليم لحالته  ,مع اقتراح خطة عالجية مناسبة وحتى سبل الوقاية من االختالالت النفسية المختلفة
.
 -2-7أسس المنهج االكلينيكي :
من خالل التعمق في تعريف الغاش للمنهج االكلينيكي يمكن استخراج األسس و المبادئ األساسية التي
يقوم عليها أال وهي :
 الفرد وحدة كلية حالية  :فاستجابات الفرد وسلوكاته في المواقف المختلفة ال تفهم إال من خالل سياقكلي نفسي جسدي في إطار تفاعل مع البيئة من حوله ,فالفرد كوحدة تجمع ماهو جسدي و نفسي و
اجتماعي في حالة تفاعل و تأثير متبادل  ,وهي الجوانب التي يسلط عليه الضوء اثناء دراسة الفرد باستخدام
المنهج االكلينيكي .
 الفرد وحدة كلية زمنية:استجابة الفرد في موقف حالي ال تتضح داللتها إال على ضوء تاريخ حياة هذاالفرد  ,و ليس فقط بالنسبة لماضيه بل أيضا لتوجهاته نحو المستقبل .
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ويظهر ذلك من خالل السعي عبر خطوات هذا المنهج الى جمع معطيات عن كافة مراحل حياة الفرد
بدء بمعرفة مدى رغبة الوالدين في انجابه  ,وصوال الى الوقت الحاضر وما يطرحه من مشاكل او اضطرابات
وما قد يترتب على ذلك في المستقبل
 دينامية الشخصية اإلنسانية :فدراسة الشخصية هي دراسة لصراعاتها ,فكل فردفي حالة صراع معالعالم الخارجي و اآلخرين ومع ذاته صراعا قد يكون واعيا او الواعيا و المنهج االكلينيكي يبحث في القوى
المختلفة التي تكون في حالة صراع و دينامية و التي تقف وراء تفسير حالة الفرد و عالجه .
 -3-7تقنيات المنهج االكلينيكي :
يستخدم المنهج االكلينيكي جملة من التقنيات التي تستعمل في المجال التطبيقي الميداني و التي تهدف
الى اثراء معرفة الفرد أي التشخيص و العالج او وضع النظريات العلمية  ,أهمها :
 المالحظة االكلينيكية  :وهي وسيلة من وسائل جمع البينات التي تستخدم في المنهج االكلينيكي بهدفتسجيل السلوكات و ردود األفعال المختلفة كالحركات  ,اإليماءات  ,نبرة الصوت  ...التي تصدر عن
الفرد

و يتم ذلك من خالل استخدام شبكة المالحظة او من دونها فهي تعطي معلومات تخضع الحقا

للتفسير على ضوء معطيات تاريخ الحالة .
 المقابلة االكلينيكية :تعتبر التقنية المناسبة في المنهج االكلينيكي لجمع المعلومات الشخصية عن الفردو بيئته كالتجارب الشخصية المختلفة  ,االنفعالت  ,مراحل النمو  ...من خالل تاريخ الحالة ,و تستخدم
أيضا في التشخيص و العالج  ,ويمكن استخدام المقابلة االكلينيكية الموجهة او المقابلة االكلينيكية
النصف موجهة او المقابلة االكلينيكية الحرة وذلك حسبما يقدره الباحث .
االختبارات النفسية  :هي تقنيات على قدر كبير من األهمية  ,اذ تساعد في الوصول الى كشفمعلومات اكثر عمق عن شخصية الفرد ال يصل اليها الباحث باستخدام وسائل جمع البيانات االخرى ,
مما يساعد في وضع تشخيص سليم و اتباع خطوات عالجية مالئمة للحالة .
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و تتنوع االختبارات النفسية بين االختبارات الموضوعية كاختبارات الذكاء و الساللم و المقاييس ,و
االختبارات االسقاطية كاختبار الروشاخ  ,اختبار تفهم الموضوع  ,اختبار اإلحباط ,رسم العائلة  ,اختبار
القدم السوداء  , ...يختار منها الباحث األنسب للحالة التي يدرسها حسب السن ( طفل  ,مراهق  ,راشد )
وحسب حالة الفرد و المعطيات التي يريد الوصول اليها .
 -دراسة الحالة  :تعتبر دراسة الحالة في علم النفس االكلينيكي حسب بوتونيي

)( Bouttonier

" فحص عميق للحالة الفردية حيث تهدف الى فهم السلوك الفرد في معاشه مع ربط كل تصرفاته المالحظة
باحداثه الشخصية " حيث تشمل جمع اكبر قدر من المعلومات عن الفرد :
معطيات بيوغرافية  ,تاريخ الحالة  ,االعراض  ,مستويات التثبيت و النكوص  ,محتوى االحالم  ,مكنمزمات
الدفاع  ,التشخيص .
و نظ ار لثراء محتوى دراسة الحالة من العلماء من يعتبرها منهجا قائما بذاته منهمFirchaled

وبالمقابل

منهم من يجدها أهم أدوات البحث العلمي في المنهج العيادي كـ . R .Muchillie
 -4-7مزايا و عيوب المنهج االكلينيكي :
اعتبر المنهج االكلينيكي منهجا مهما في الدراسات النفسية نظ ار لميمزاته التي نذكر منها :
 يعطي معلومات شاملة ومعمقة عن الفرد ينظر للفرد كوحدة كلية منهج دينامي اليقتصر على المعلومات الراهنة فقط يساهم في وضع فرضيات جديدة و فتح المجال لدراسات أخرىاما فيما يتعلق بعيوب هذا المنهج فنجد منها :
 يتطلب الجهد والوقت من اجل جمع المعلومات و تفسيرها -النتائج التي يصل اليها غير قابلة للتعميم  ,حيث في الغالب التتعلق اال بالحاالت المدروسة
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 االعتماد على الجانب الكيفي اكثر من الجانب الكمي -صعوبة التأكد من صدق المعلومات التي يقدمه الفرد

خالصة :
تقوم الدراسات في العلوم اإلنسانية و االجتماعية عامة وعلم النفس خاصة على مناهج متعددة
تختلف باختالف موضوع البحث و الهدف منه  ,وان كانت تشترك جميعها في األسس المنهجية التي
تقوم عليها من تحديد االشكالية  ,صياغة الفرضيات  ,استخدام وسائل جمع بيانات  ,اختيار عينة للبحث
 ,تحليل و تفسير النتائج .
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الفصل السابع
كتابة تقرير البحث

تمهيد :
بعد انتهاء الباحث من انجاز دراسته في جميع جوانبها وما تشمله من جمع للمعلومات و عرضها و
تحليلها و حصر للنتائج و مناقشتها  ,يستلزم عليه كتابة تقرير البحث الذي يعرض فيه بوضوح
كافة خطوات و مراحل الجهد العلمي الذي بذل من البداية حتى النهاية حتى ينقل و يعرض أفكاره العلمية
وما توصل إليه على اهل االختصاص و المهتمين بموضوع دراسته .
 -1التعريف :
"تقرير البحث وسيلة اتصال فكري بين الباحث و القراء  ,فيه يظهر مدى ما اختزن الباحث من معارف
 /.../ومدى قدرته على تنظيم هذه المعارف  ,ومدى أصالته في في التفكير و التحليل و التفسير و
التعبير و المناقشة و الوصول الى نتائج بدقة ووضوح" ( رجاء وحيد دويدري.0222 .ص)504
اذن تقرير البحث العلمي الخطوة األخيرة التي تسبق عرض البحث في شكل متكامل على القارىء ,
فيها يقدم الباحث بطريقة منظمة كل خطوات إنجاز البحث والطرق التي اعتمدها في جمع وتحليل و
المعطيات التي توصل إليها وكذا تفسيره للنتائج التي خلص إليها  ,وما تمخض عن كل ذلك من
توصيات او اقتراحات للباحثين من بعده في مواضيع أخرى ذات صلة ببحثه .

 -2خصائص تقرير البحث :
لتقرير البحث الجيد جملة من الخصائص يجب ان يعكسها  ,أهمها :
 وسيلة اليصال جهد الباحث بكل تفاصيله الى القراء و الباحثين والمعنيين بموضوع البحث عامة وسيلة لنشر المعرفة العلمية من خالل تبادل األفكار بين الباحثين وسيلة لنقل نتائج البحث و االستفادة منها وما يتبعها من توصيات في الجانب العلمي والعملي -المساهمة في تجنب أخطاء سابقة في نفس المجال
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 -تحقيق ذات الباحث و أهدافه ( ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم .0222.ص)611

 -3شروط تقرير البحث :
ان التزام الباحث بعرض كل خطوات البحث في تقريره مقرون بشروط هامة تجعله مقبوال منها :
 األمانة العلمية في عرض األفكار من خالل التوثيق الجيد للمصادر المختلفة للمعطيات حصر النتائج كما تم التوصل اليها حتى لو كانت تنفي الفرضيات التي انطلق منها الباحث اوتتعارض مع توجهاته العلمية
 الدقة و الوضوح في نقل األفكار من خالل توظيف أسلوب علمي بسيط وواضح االستشهاد باالمثلة ووضع استنتاجات منطقية و اختبار الفرضيات بطريقة علميةالترابط بين جوانب البحث الرئيسية فيما بينها من جهة و بين موضوع الدراسة من جهة اخرى -مراعاة اإلخراج النهائي و تفادي األخطاء قدر اإلمكان

 -4مكونات تقرير البحث :
 -1-4الصفحات التمهيدية  :هي الصفحات التي تمهد لكتابة التقرير  ,وتشمل على الترتيب صفحة
عنوان الدراسة  ,صفحة االهداء  ,صفحة الشكر و التقدير  ,ملخص البحث ( يمكن تأجيل صفحة
الملخص الى آخر التقرير)  ,فهرس المحتويات (هو عنصر هام في تقرير البحث النه يلخص كل
العناصر التي تناولتها الدراسة في جميع فصول البحث )  ,فهرس الجداول  ,فهرس االشكال .
 -2-4مقدمة و إشكالية البحث  :فيها تقديم للموضوع وتوضيح ألهميته والغرض من دراسته  ,مع
إمكانية عرض للدراسات السابقة التي تناولت جوانبا من متغيراته  ,إضافة الى ذلك يتم التطرق بوضوح
الى التساؤل الذي يطرحه الباحث وينطلق منه في دراسته  ,و كذا اإلجابات التي يقترحها بشكل مؤقت
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لهذا التساؤل و التي تمثل فرضيات البحث  ,لهذا يمكن القول ان الباحث في هذا العنصر يقدم
تصور واضحا للبحث .
ا
للقارىء
مالحظة  :يمكن للباحث ان يخصص عنص ار مستقال لكل من الدراسات السابقة و فرضيات البحث
-3-4محتوى او متن البحث  :يشكل القسم الرئيسي للبحث ويشمل هذا الجزء جوانب البحث
األساسية بدء بالخلفية النظرية  ,اإلجراءات التطبيقية ( التطرق الى منهج الدراسة  ,أدوات البحث ,
دراسة استطالعية  ,عينة البحث )  ,وصوال الى عرض نتائج الدراسة  ,و مناقشة هذه النتائج على ضوء
فرضيات البحث  ,وكذا تقديم التوصيات و االقتراحات .
 -4-4الخاتمة  :فيها يتم عرض حصيلة البحث ونتائجه النهائية  ,لهذا ترتبط الى حدما بالمقدمة
كونها تضم االجابة على األسئلة التي طرحت في بداية البحث .
 -5-4المراجع  :يدون الباحث بدقة المراجع التي اعتمدها في انجاز بحثه مراعيا في ذلك الترتيب
االبجدي واتباع الطريقة المنهجية الصحيحة المعتمدة في كتابة المراجع  ,و كذا االلتزام بالبدء بالمراجع
باللغة العربية ثم تليها المراجع باللغة األجنبية .
 -6-4المالحق  :هي معطيات مختلفة لم يتم عرضها في متن البحث يمكن الرجوع اليها لمزيد من
االستفاضة و التوضيح حول نقطة معينة  ,قد تكون المالحق اختبار نفسي  ,شبكة مقابلة  ,شبكة
مالحظة  ,جداول لمعطيات خام استجابات افراد العينة او حاالت البحث اما اختبارما. ...
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خالصة:
كتابة تقرير البحث خطوة أخيرة في البحث العلمي وهي الخطوة التي من خاللها يتمكن الباحث من
إيصال أفكاره و وجهة نظره العلمية حول موضوع دراسته للقارئ  ,لذلك كانت على قدر كبير من
االهمية و كلما احترم الباحث الطريقة العلمية في كتابة هذا التقرير من البداية الى النهاية استطاع ان
يعرض مجهوده العلمي في شكل واضح و متسلسل و منظم  ,األمر الذي يتيح الهل االختصاص
إمكانية تقديم تقييم موضوعي لهذا البحث العلمي وابراز نقاط القوة والضعف فيه ,وكذا يتيح للمهتمين
إمكانية

االستفادة منه في مجاالت نظرية او تطبيقية .
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الخاتمة :

من خالل العرض السابق يتأكد للقارئ ان إنجاز بحث علمي " مشروع " يقوم على تخطيط مسبق
و إلتزام بأسس و ضوابط حتى يحصد النتائج .
فالبحث العلمي ال ينحصر في مجرد عملية تجميع للمعلومات  ,انما هو مجهود منظم يعكس األسباب
التي أدت الى التقصي عن المعلومات  ,و الكيفية والوسائل التي تم من خاللها الوصول إلى هذه
المعلومات  ,و كذا طريقة عرضها ألصحاب التخصص و المهتمين  ,فما وافق األسس المنهجية
العلمية السليمة حق له ان يرقى الى المستوى العلمي ,وماكان خالف ذلك كانت له تصنيفات أخرى غير
"البحث العلمي ".

لهذا نأمل ان يلتزم الطالب الجامعي منذ سنوات التدرج األولى  ,بالقواعد األساسية و الخطوات
المنهجية في انجاز البحوث العلمية المختلفة و يأخذها على محمل الجد  ,حتى يكتسب المهارات
األساسية للدراسة العلمية و يستغلها و يوظفها في كافة المراحل ( تدرج ومابعد التدرج ) ويصل بها الى
نتائج ذات قيمة علمية ترفع مستوى الجامعة الجزائرية بين مستوى الجامعات األخرى .

قائمة المراجع المعتمدة:
الكتب باللغة العربية:
 -1إبراهيم أبراش.المنهج العلمي و تطبيقااهت ا لي العلوج ااعتمااهطي ا
األرد

طمااه

ط 1دار الشا ا ا ا ا ا اارو

9002

 -9بوحفص عبددددد الكريم اس ا ا ا ا ا ا ا

ومن ا ااهفج البا ا ااط لي طلج النع

الع ا ااهمعيا ا ا

ديوا المطبوط ا ااه

العزائر 9011
 -3بوحوش عمددار و محمددد محمود ال د يبددا
المطبوطه

العهمعي

منااهفج الباااط العلمي و طر اطااداد الباوط

ديوا

العزائر 9001

 -4خالد حامد منهعي الباط لي العلوج ااعتمهطي واإلنسهني عسور للنشر والتوزيع العزائر 9019
 -5دليو فضيل و آخرون دراسه

لي المنهعي

ديوا المطبوطه

العهمعي العزائر 9000

 -6ربحي مصطفى عليان و عثمان محمدغ يم منهفج وأسهليب الباط العلمي النظري و التطبيقي ط1
دار الصعهء للنشر و التوزيع طمه األرد

9000

 -7رجاء وحيد دويدري الباط العلمي اسا ا ا ااهسا ا ا اايهت النظري و تطبيقهت العملي ط 1دار العكر دمش ا ا ا ا
سوريه 9000
 -8رحيم يو س العزاوي مقدم لي منهج الباط العلمي ط 1دار دعل

األرد

 -2سعيد إسماعيل صي ي قواطد أسهسي لي الباط العلمي ط 1مؤسس الرسهل
-10عادل شدكري محمد كريم وآية حسد ي صبحي علي اسا
العهمعي

9008
بيرو 1224

الباط العلمي لي طلج النع

دار المعرل

اإلسكندري مصر 9013

 -11عبد اهلل احمد الدوغان مهه ار الباط التربوي عهمع الملك ليصل 9011
 -19ل.ر.جاي .جابر عبد الحميد جابر مهه ار الباط التربوي دار النهض العربي
-13محمدددد عبيددددا
للنشر طمه 1222

وآخرون منهعيا ا البا ااط العلمي القواط ااد و الم ارا اال و التطبيق ااه

1223
ط 9دار وائ اال

 ديوا المطبوطااه9  مصدددددددددبددا عددامر منهعي ا الباااط لي العلوج الس ا ا ا ا ا ا ايااهس ا ا ا ا ا ا ايا و اإلط ج ط-14
9010
9019 العزائر
 دار المسا ا ا ا ا ا اايرللنشا ا ا ا ا ا اار و1الباا ااط العلمي ط

النعسي دار الخلدوني

القيه

العهمعي

معمرية بشير أسهسيه-15

م ددد ر عبدددد الحميدددد الضدددددددددددامن أسا ا ا ا ا ا ا ا ااهس ا ا ا ا ا ا ايا ااه-16
9007 التوزيع طمه األرد

 دار القصب9بوزيد صحراوي و آخرون منهعي الباط لي العلوج اإلنسهني ط

 موريس ا جرس-17
9001 للنشر العزائر
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امللحق

TABLE DE NOMBRES ALÉATOIRES
Colonne
---------------------------------------------------------------------------------------------00000 00001 11111 11112 22222 22223 33333 33334
Ligne 12345 67890 12345 67890 12345 67890 12345 67890
---------------------------------------------------------------------------------------------01
49280 88924 35779 00283 81163 07275 89863 02348
02
61870 41657 07468 08612 98083 97349 20775 45091
03
43898 65923 25078 86129 78496 97653 91550 08078
04
62993 93912 30454 84554 56095 20664 12872 64647
05
33850 58555 51438 85507 71865 79488 76783 31708
06
97340 03364 88472 04334 63919 36394 11095 92470
07
70543 29776 10087 10072 55980 64688 68239 20461
08
89382 93809 00796 95945 34101 81277 66090 88872
09
37818 72142 67140 50785 22380 16703 53362 44940
10
60430 22834 14130 96593 23298 56203 92671 15925
11
82975 66158 84731 19436 55790 69229 28661 13675
12
39087 71938 40355 54324 08401 26299 49420 59208
13
55700 24586 93247 32596 11865 63397 44251 43189
14
14756 23997 78643 75912 83832 32768 18928 57070
15
32166 53251 70654 92827 63491 04233 33825 69662
16
23236 73751 31888 81718 06546 83246 47651 04877
17
45794 26926 15130 82455 78305 55058 52551 47182
18
09893 20505 14225 68514 46427 56788 96297 78822
19
54382 74598 91499 14523 68479 27686 46162 83554
20
94750 89923 37089 20048 80336 94598 26940 36858
21
70297 34135 53140 33340 42050 82341 44104 82949
22
85157 47954 32979 26575 57600 40881 12250 73742
23
11100 02340 12860 74697 96644 89439 28707 25815
24
36871 50775 30592 57143 17381 68856 25853 35041
25
23913 48357 63308 16090 51690 54607 72407 55538
26
79348 36085 27973 65157 07456 22255 25626 57054
27
92074 54641 53673 54421 18130 60103 69593 49464
28
06873 21440 75593 41373 49502 17972 82578 16364
29
12478 37622 99659 31065 83613 69889 58869 29571
30
57175 55564 65411 42547 70457 03426 72937 83792
31
91616 11075 80103 07831 59309 13276 26710 73000
32
78025 73539 14621 39044 47450 03197 12787 47709
33
27587 67228 80145 10175 12822 86687 65530 49325
34
16690 20427 04251 64477 73709 73945 92396 68263
35
70183 58065 65489 31833 82093 16747 10386 59293
36
90730 35385 15679 99742 50866 78028 75573 67257
37
10934 93242 13431 24590 02770 48582 00906 58595
38
82462 30166 79613 47416 13389 80268 05085 96666
39
27463 10433 07606 16285 93699 60912 94532 95632
40
02979 52997 09079 92709 90110 47506 53693 49892
41
46888 69929 75233 52507 32097 37594 10067 67327
42
53638 83161 08289 12639 08141 12640 28437 09268
43
82433 61427 17239 89160 19666 08814 37841 12847
44
35766 31672 50082 22795 66948 65581 84393 15890
45
10853 42581 08792 13257 61973 24450 52351 16602
46
20341 27398 72906 63955 17276 10646 74692 48438
47
54458 90542 77563 51839 52901 53355 83281 19177
48
26337 66530 16687 35179 46560 00123 44546 79896
49
34314 23729 85264 05575 96855 23820 11091 79821
50
28603 10708 68933 34189 92166 15181 66628 58599
Source : extrait de ‘The Rand Corporation, A Million Random Digits with 100,000 Normal

Deviates, Glencoe, IL : The Free Press, 1955’

