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قائمة

مقدمة:

إن أمهية البحث العلمي مل تعد من املواضيع اليت تثري اجلدل ،حيث يهتم العلماء اليوم بتطوير طرق
البحث و ليس أبمهيته ،حيث أن األمم أصبحت تتهافت على الباحثني أكثر من هتافتها على القوة يف حد
ذاهتا .ألهنا تدرك أن القوة هي نتاج البحث العلمي جبميع جماالته .وحنن ندرك متاما أن الدول املتقدمة
يكون فيها حجم ميزانية البحث العلمي أكثر من القطاعات األخرى ،وهذا ألنه وبكل بساطة البحث
العلمي هو من يطور خمتلف هذه القطاعات.
إن النظرايت اليت سيطرت يف القدمي ومازالت تسيطر بصورهتا املتطورة يف العصر احلديث هي من
نتائج البحث العلمي .غري أنه ال ميكن هلذه النتائج وال البحث العلمي يف حد ذاته أن يفيد األفراد واجملتمع
ككل ،أو حىت أن يكون حبثا علميا دقيقا إال إذا كان له منهجا واضحا ،أي يتبع املبادئ املنهجية اليت
كانت السبب األساسي يف تطور العلوم الطبيعية .وألن للعلوم االجتماعية عامة والعلوم السلوكية خاصة
طبيعة متيزها عن بقية العلوم ،فإن هلا كذلك مناهج وقواعد علمية خاصة على الباحث إتباعها حىت يكون
حبثه سليما ونتائجه دقيقة.
على هذا األساس فإننا سنحاول من خالل هذه املطبوعة أن نقدم أهم األسس املنهجية يف البحث
العلمي ويف ختصص علم النفس وعلوم الرتبية بصفة عامة .وهذا من خالل جمموعة عناصر متثلت يف:
مقدمة ،مفاهيم عامة حول البحث العلمي حماولة التعريف به ومبنهجية البحث العلمي ،ومن مثة حماولة.
التطرق إىل أنواع املنهاج الكيفية والكمية منها والتفسريية وذكر أهم أنواع مناهج البحث ،وعرجنا على أهم
خطوات البحث العلمي يف دراسة املشكالت والظواهر ،منها موضوع البحث وشروط اختياره .صياغة
اإلشكالية البحثية وطريقة طرح التساؤالت ،األهداف ،األمهية ،متغريات البحث ،صياغة الفروض العلمية
طرق مجع البياانت النظرية وامليدانية حول مشكلة الدراسة .وكيفية حتديد األدوات املناسبة جلمع البياانت
وحتليلها.
كان ال بد كذلك من التأكيد على عينة البحث ابعتبارها خطوة مهمة من خطوات البحث العلمي
واليت يتوقف عليها الكثري ،من حيث دقة النتائج و استمرارية البحث وإمكانية التعميم .حيث مت التطرق إىل
طرق اختيار العينة االحتمالية وال االحتمالية .حتليل وتفسري البياانت حىت أنه توجد حبوث مهمة جدا مل
تقيم علميا ومل تتم االستفادة منها بسب عدم معاجلتها وعرضها بشكل منهجي.
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 -تعريف البحث العلمي:

إن البحث العلمي كلمة أمشل من الدراسة حيث أنه حيتوي على نوع من احلركية والدينامكية املستمرة
واملتجه حنو املستقبل ،والدراسة كلمة ال توحي ابلكثري من االستمرارية يف التقصي وال تتعدى فيها جهود
الباحث عادة الوقت احلاضر .ويكاد جيمع غالبية الباحثني على أنه حفص دقيق وانقد الكتشاف احلقيقة
وحل املشكالت ،حيث يعرفه رومل " Rummelأبنه تقصي أو فحص دقيق الكتشاف معلومات أو
عالقات جديدة .ومنو املعرفة احلالية والتحقق منها" 1ويعرفه فان دالني  van Dalenأبنه "احملاولة الدقيقة
الناقدة للتوصل إىل حلول للمشكالت اليت تؤرق اإلنسان وحتريه" 2ويعرفه وايتين  Whitneyمن جهته "أبنه
استقصاء دقيق يهدف إىل اكتشاف حقائق و قواعد علمية ميكن التحقق من صحتها مستقبال".3
يعرفه هيلواي  Hillwayأبنه" :وسيلة للدراسة ميكن بواسطتها الوصول إىل حل ملشكلة حمددة وذلك
عن طريق التقصي الشامل والدقيق جلميع الشواهد واألدلة اليت ميكن التحقق من صحتها واليت تتصل هبذه
املشكلة " وقد يُعرف البحث العلمي أحياان على أنه" :األسلوب العلمي الذي يتبعه الباحث للوصول إىل
حقائق ومعلومات جديدة حول ظاهرة معينة بغرض الفهم والتفسري والتنبؤ هبذه الظاهرة".4

 -دوافع البحث العلمي:

للبحث دوافع كثرية منها ما هلا عالقة مباشرة ابلباحث ،ومنها ما هلا عالقة ابجملتمع؛ إال أن كلها هلا
عالقة ابملعرفة وأشكاهلا .وجيملها الباحثني يف نوعني اثنني هي دوافع ذاتية ودوافع موضوعية.
*الدوافع الذاتية :فالفضول العلمي من مسات البشرية ،اليت تسعى دوما إىل معرفة اجلديد وحتصيله .كما أن
رغبة األفراد يف التميّز والتقدم علميا وأكادمييا تكون عادة من الدوافع املهمة ،حيث أن اجناز رسالة أو
أطروحة خترج تعترب من الضرورات العلمية.
*الدوافع املوضوعية :دميومة احلاجة تالزم البشر منذ القدمي ،وهي اليت تكون يف الغالب الدافع احلقيقي
للبحوث ذات الطابع النفعي التطبيقي والتقين .منها ما يهدف إىل حتسني الوضعيات أو إجياد حلول
وعالجات للظواهر والوقائع املعقدة ،ويف األخري فإن أهداف البحث العلمي النظرية منها والتطبيقية من
وصف وتفسري ،وكذا الضبط والتنبؤ ابلظواهر ،هي من الدوافع الرئيسية يف اختيار واجناز البحوث العلمية.

 1جابر عبد احلميد جابر[.د.ت] .مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس .القاهرة :دار النهضة العربية .ص20
 2املرجع نفسه ،ص20
 3منسي حممود .)2003( .مناهج البحث العلمي :يف اجملاالت الرتبوية و النفسية .األزاريطة :دار املعرفة اجلامعية ص 28
 4املرجع نفسه ،ص 29
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الفصل األول :أنواع املناهج:
متهيد:

إن أهم موضوع هتتم بدراسته العلوم االجتماعية على العموم وعلم النفس على اخلصوص هو سلوك
اإلنسان .وملا كان هذا السلوك يتميز ابال وضوح أحياان وابلغموض والتعقيد أحياان أخرى ،وبظهوره يف
مواقف خمتلفة وألسباب متعددة ومتنوعة ،كان لزاما على الباحثني إجياد طرق دراسة تتناسب وكل املواقف
أو اغلبها-اليت يعيشها الفرد لفهم هذا السلوك .خاصة وان الظاهرة النفسية حتكمها العلية الشبكية (أيتداخل عدد كبري من العوامل يف الظاهرة النفسية الواحدة) وال حتكمها العلية اخلطية كما احلال يف العلوم
الطبيعية.
غليان
درجة حرارة
مثال عن الظواهر اخلطية يف العلوم الطبيعية :ماء
مثال عن الظواهر العلية يف العلوم النفسية:
الشكل رقم ( )1يوضح العلية يف الظواهر السيكولوجية.
قدراته العقلية

جسم الفرد

تصوره لذاته

صورة الذات

كيف يراه األخر

3

-1

تعريف املنهج:

 1-1املناهج لغة :املناهج مجع منهج ،نقول فالن هنج الطريق أي سلكه وتعين كيفية أو طريقة أو نظام
لفعل شيء وفق بعض املبادئ والقواعد.
 1-2املنهج اصطالحا :ميكن إعطاء عدة تعريفات اصطالحية للمنهج كاأليت:
أ -هو الطريق األقصر للوصول إىل اهلدف املنشود.
ب -هو جمموعة قواعد بسيطة ومؤكدة يرى الفرد أهنا تؤدي إىل الغرض يف مأمن وبصورة دقيقة.
ت -التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار ،من اجل الكشف عن احلقيقة عندما نكون هلا جاهلني أو
من اجل إظهارها لآلخرين.
ث -هو تنظيم معني يتبع يف حتقيق وإخراج عمل فكري.
ج -تعريف مادلني غرافيتز  " M.Grawitzيتكون املنهج هو جمموعة العمليات الفكرية اليت يسعى
اختصاص هبا إىل بلوغ احلقائق اليت يتابعها ويثبتها ويتحقق منها ،وهو أيضا موقف ملموس اجتاه املوضوع
ومرتبط مبحاولة التفسري ومبيدان معني".5
ح -هو الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة اليت تسيطر
على سري العقل والتفكري وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة ملموسة.
ويعترب هذا التعريف األخري أفضل التعريفات املعروضة يف حتديد مفهوم املنهجية .إذ أنه حيتوي على
أهم ما ميز الطريق املنهجي العلمي عن بقية الطرق األخرى يف التقصي عموما.
هبذا ميكن تعريف املنهجية العلمية أبهنا الطريقة أو فكرة أولية ،أو وسيلة للقيام بدراسة معينة ،بغرض
حتقيق هدف معني .كما أن املنهجية تعين طريقة البحث اليت تؤدي إىل اكتشاف أو وصف أو تفسري
غموض أو عالقة أو ظاهرة ،وتكون حول موضوع معني أو عدة مواضيع .واملنهج أيضا ميكن اعتباره إطارا
علميا تنتظم داخله املعلومات وتعاجل أبساليب حمددة ومدروسة.
ما يؤكد أمهية املنهج العلمي هو تعريف العلم على أنه "طريقة أو منهج للتناول أو التفكري حنو هذا
العامل الواقعي التام ،حنو العامل احملسوس خبربات اإلنسان.إنه اجتاه يهدف إىل اليقني أو اإلقناع عند وجود
احلقيقة النهائية".6
أول من استخدمها كمصطلح أي املنهجية العلمية هو العامل كانت وقد قسمها إىل قسمني:
-1مذهب املبادئ  :ويقصد به البحث يف الشروط والطريق الصحيح للحصول على املعرفة.

 5مادلني ،غرافيتز .) 1993( .مناهج العلوم االجتماعية :منطق البحث يف العلوم االجتماعية .ترمجة عمار سام .دمشق :املركز العريب للتأليف والرتمجة
والنشر .ص 10-9
 6إبراهيم عزيز .)1989( .مناهج البحث العلمي يف العلوم الرتبوية والنفسية[ .د.ط] .القاهرة ،مكتبة األجنلو مصرية :ص 15
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-2علم املناهج  :ويهتم ابلشكل العام لكل علم وال حتديد ابلطريقة املالئمة للبحث.
وببساطة املنهج العلمي هو الطريقة العلمية اليت يستخدمها العلماء من أجل الوصول إىل احلقيقة.

 -2التقسيمات احلديثة ملناهج البحث العلمي .
 -1تقسيمات حسب بعض العلماء الغربيني.7

أ -تقسيم حسب العامل قوتين :يقسمها إىل منهج اترخيي ،جترييب ،منهج وصفي ،منهج اجتماعي منهج
تنبؤي ،منهج إبداعي.
ب -تقسيم حسب العامل مركيز :منهج اترخيي ،جترييب ،فلسفي ،منهج دراسة حالة ،منهج مسحي
املنهج األنثربولوجي ،منهج املالحظة امليدانية.
ج -تقسيم حسب العاملني جود وسكيتش :منهج اترخيي ،جترييب ،وصفي ،منهج املسح الوصفي
منهج دراسة حالة ،منهج دراسة النمو والتطور والوراثة.
التعليق:
نالحظ اختفاء املنهج الفلسفي يف التقسيم األخري ووجود تشابه يف التقسيمات راجع التفاق العلماء
على طرق البحث املتطورة واألكثر دقة.ابإلضافة إىل املنهج التطوري ودراسة حالة ومنهج النمو والتطور
والوراثة الذي يعين التقدم.
 - 2تقسيمات حسب بعض العلماء العرب.
أ -تقسيم الدكتور عبد الباسط حسن :يقسم مناهج البحث يف العلوم االجتماعية إىل:
 منهج املسح االجتماعي – منهج دراسة حالة -املنهج التارخيي -املنهج التجرييب.ب -تقسيم الدكتور صاحل العساف :يقسم مناهج البحث يف العلوم السلوكية.
 -1املنهج الوصفي :الذي ينقسم إىل - :املنهج املسحي -م.الواثئقي -م .حتليل احملتوى -املنهج
احلقلي -م .ألسبيب املقارن  -م .أالرتباطي -م .ألتتبعي-
 -2منهج التارخيي  -3املنهج التجرييب  -4منهج شبه جترييب.
ج -تقسيم الدكتورين جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم :قسما أنواع املناهج البحثية إىل:
 -1املنهج التارخيي.
 -2املنهج الوصفي :وينقسم إىل:
أ -منهج الدراسات املسحية :الذي ينقسم بدوره إىل:
أ 1-املسح املدرسي.
8

 7رشوان ،حسني  .)1982( .العلم والبحث العلمي .اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث :ص 30-29
 8األزهري مىن ،ابهي مصطفى .)2000(.أصول البحث العلمي يف البحوث :الرتبوية النفسية االجتماعية الرايضية.القاهرة:مركز الكتاب:ص 24،25
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أ 2-مسح الرأي العام.
أ 3-منهج املسح االجتماعي.
أ 4-حتليل النشاط أو حتليل العمل.
أ 5-حتليل احملتوى.
ب -دراسات العالقات املتبادلة :وتنقسم هي األخرى إىل:
ب 1-منهج دراسة احلالة.
ب 2-الدراسات السببية املقارنة.
ج -دراسات النمو والتطور:
ج 1-دراسات طولية .
ج 2-دراسات مستعرضة.
 -3البحث التجرييب.
*كما ميكن أن تصنف املناهج حسب درجة التحكم يف املتغريات فنجد:9
-1منهج املتغري ألبعدي -2 .منهج االرتباطي - 3.منهج شبه جترييب -4.املنهج التجرييب.
* ميكن أيضا أن تصنف املناهج حسب البعد الزمين.
-1م.دراسة حالة  -2م.دراسة العينة  -3دراسة األصول الكلية.
* ميكن أن تصنف املناهج حسب أهداف الدراسة.
 -1م.وصفي  -2م.تفسريي  -3م.حتكمي.

-3

أنواع مناهج البحث العلمي:

إن البحوث العلمية ورغم ما توصلت إليه من تطور مل تستطع االستغناء عن الطرق الكيفية إذ أن
الرقم يف البحث ال ميثل سوى رمز لظاهرة وصفية يف احلقيقة .فالقياس الكمي ومهما كان دقيقا ال يستطيع
أن يعرب عن حقيقة ظاهرة كيفية يف طبيعتها .مث أن القياس الكمي الذي يعتمد على اجملتمع األصلي نتائجه
غري موثوق منها متاما كون أن هذا اجملتمع ال يكاد يتوفر يف دراسة الظواهر السيكولوجية ،غري أن دراسة
احلالة ميكن أن تعطي توصيف دقيق للمفردة موضوع الدراسة.

 9األزهري مىن ،ابهي مصطفى ،املرجع السابق :ص22
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ختتلف البحوث العلمية من حيث طبيعة املوضوعات وأدوات البحث وحىت من حيث األهداف
واملناهج .غري أن املوضوعات اإلنسانية واالجتماعية متداخلة يف كثري من األحيان وخمتلفة يف أحيان أخرى.
هلذا فان األمر يتطلب طرق متعددة لدراستها وفهمها ،وهناك ثالث مناذج كربى ميكن أن تندرج حتتها كل
أنواع البحوث بصيغة أو أبخرى وهي :النموذج الفلسفي ،والنموذج التنبؤي ،والسوسيولوجي وأخريا
اإلبداعي ،واليت أدت إىل تقسيمها على أساس عدة معايري منها شكلها:

أوال :املناهج الكيفية

-

" تتميز البحوث الكيفية بعدة خصائص منها:
اعتماد البحث الكيفي على دراسة الظاهرة يف ظروفها الطبيعية ابعتبارها مصدرا مباشرا للبياانت.
بياانت البحث الكيفي وصفية تستخدم الكلمات و الصور.
يهتم ابلعمليات أكثر من جمرد النتائج
يعتمد على حتليل البياانت بطريقة استقرائية...يبين مبادئ ونظرايت عامة".10
البحث الكيفي  qualititative researchيعتمد فيه الباحث على أراء املبحوثني ،وتكون فيه األسئلة
عامة وواسعة .ويتم فيه مجع البياانت على شكل نصوص ،صور ،أشكال...اخل ويقوم بوصفها وحتليلها يف
ضوء حماور ذاتية إىل حد ما.
"املناهج الكيفية هتدف يف األساس إىل فهم الظاهرة موضوع الدراسة .وعليه ينصب االهتمام هنا
أكثر على حصر معىن األقوال اليت مت مجعها أو السلوكيات اليت متت مالحظتها .هلذا يركز الباحث أكثر
على دراسة احلالة أو على دراسة عدد قليل من األفراد .فعندما حياول الباحث معرفة أطوار تعلم الطفل ،أو
األحداث اليت طبعت عشرية زمنية ،أو تصورات احلب يف بلدان خمتلفة؛ فإنه يستعني يف ذلك ابملناهج
11
الكيفية".
"ويشرتط التحليلي النوعي – الكيفي -الصرامة يف االلتزام ابلقواعد العلمية احملددة ،لطبيعة املعلومات
املرصودة .والرتكيز على احلوادث األساسية والثانوية ،...استعمال خمتلف النظرايت واملناهج ابإلضافة إىل
التأثريات الذاتية ،كما يشرتط إجراء املقارانت ومراقبة احلاالت الشاذة ووضع تصميم خمطط تفصيلي
لتجميع املعلومات وحتليل املعطيات ،ابإلضافة إىل تلخيص ،تصنيف وترميز املعلومات األساسية ويف األخري
12
استخالص امللخصات واستدعاء التحليالت اإلكلينيكية املعمقة كدراسة احلالة وحتليل املضمون".

 10اطلع على ،ملحم ،سامي .)2000( .مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس .عمان :دار املسرية :ص359-358
 11أجنرس ،موريس .)2006( .منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية .اجلزائر :دار القصبة للنشر :ص 101-100
 12موراد مدرسي وآخرون ،)2008( ،تعليمية البحث العلمي :مناهج علم النفس وعلوم الرتبية ،ط ،1.اجلزائر ،مدرسا(:)Médersaص33-32
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اثنيا :املناهج الكمية:

"البحث الكمي  quantitive researchيعىن جبمع البياانت من خالل استعمال أدوات قياس كمية
جيري تطويرها حبيث يتوافر فيها الصدق والثبات .وجيري تطبيقها على عينة من األفراد متثل اجملتمع األصلي.
وتتم معاجلة البياانت الكمية أبساليب إحصائية تقود يف النهاية إىل نتائج ميكن تعميمها على اجملتمع
األصلي ضمن مدى معني من الثقة .13".املنهج الكمي ُحيَ َد ُد فيه املوضوع بدقة ،وتكون األسئلة ضيقة
وحمددة .وجتمع فيها بياانت عديدة من املشرتكني ،وحيللها الباحث إحصائيا بشكل موضوعي.
"ويعتمد التحليل الكمي على جتميع املعطيات الكمية بغض النظر عن التعمق .كما تستخدم مناهج
حبث لتحويل املعطيات النوعية إىل معطيات كمية ،كما أهنا غري مكلفة على مستوى الوقت واملال حيث
14
تبحث يف ندى دقة احلقائق وقيمتها العلمية ،ومستوى مصداقية املعطيات وثبات التفسريات".

 مقارنة بني املنهج الكيفي والكمي:

من املعروف أن املعطيات الكمية هي املستخدمة أكثر يف احلاسوب اآليل إذا ما مت استخدامها
بغرض التجميع والفرز والتصنيف؛ "إال أن املعطيات الكيفية هي األخرى هلا فائدة كبرية يف حتويلها عند
استخدامها يف احلاسب اآليل ،حيث أن استعمال البطاقات الواثئقية وحافظات األوراق ( )chemisesمبجرد
ما ترتاكم يصبح ممال و متعبا .يف حني احلاسوب يسمح بتخزين كمية كبرية من املعطيات وتعيينها والكشف
عن األخطاء وإبرازها بطريقة مباشرة".15
ميكن أن أتخذ املعطيات الكيفية شكل أقوال مسجلة أو معلومات من مالحظة
( )d’observation notesمدونة يف دفرت املشاهدات أو املقتطفات من واثئق مسجلة على البطاقات"...
واليت يتم إدخاهلا لتحليل هذه األقوال وأحداث جتميعات متنوعة هلا عالقة بتصنيف معني خيدم أهداف
البحث أو دراسة احلالة .وهذا من خالل ترميز رقمي(كمي) للمصطلحات واأللفاظ اليت ميكن أن تشري
لنفس السلوك وهكذا...وهبذه الطريقة تصبح إمكانية تصنيف هذه التسجيالت أو املالحظات حسب
املشكالت(السلوك) املراد دراستها .نفس الطريقة اليت نستخدمها مع املالحظة نستخدمها مع املقابلة
حبيث تكون املقابلة مسجلة حرفيا ومن مث يتم حتليل أقوال الشخص من خالل استخدام الربامج املناسبة
ملعاجلة النصوص والقيام بعمليات التجميع املناسبة.

 13ملحم ،سامي .املرجع السابق :ص 358
 14موراد مدرسي وآخرون ،املرجع السابق :ص33
 15أجنرس ،موريس ،املرجع السابق ،بتصرف
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هذا املنحى الذي يسري بشكل ملحوظ حنو األمام خاصة يف علم النفس اإلكلينيكي الذي كان
يبدوا بعيدا عن إمكانية إحداث جتميعات معينة كون األمر كان صعبا يف حتويل التقديرات الكيفية إىل
تقديرات كمية(امسية تقابلها رموز غري حقيقية) وخاصة يف املقابالت واملالحظات.
نفس األمر فيما خيص االختبارات االسقاطية اليت تستخدم بكثرة يف دراسة احلالة ،إذ أصبح ممكنا
تطبيق وتصحيح نتائج االختبار االسقاطي عن طريق حتويله من شكله األصلي (والذي يف الغالب لفظي
ابلصور ،األشكال )...إىل شكله الرقمي االلكرتوين .إذ أن بعض البحوث اليت تنجز يف اآلونة األخرية
تنكب على عملية حتويل هذه االختبارات إىل صورهتا الرقمية واليت تكون ابللغة اليت تناسب الفرد اجلزائري
مبختلف اللغات .وهذا يف حد ذاته يعترب تقدما مفيد يف تطوير دراسة احلالة واألدوات املستخدمة يف
إطارها .ومن أمثلة الربامج العاملية لتحليل البياانت الكيفية نذكر برانمج:
( ) QSR , Qualitative Solution Researchو هو يشبه برانمج SPSS
غري أنه جيب القول أنه ورغم كل ما تقدم فإنه؛ مهما تقدمت الصور الرقمية يف التعامل مع املعطيات
الكيفية تبقى الصورة الكيفية يف التعامل مع املعطيات ذات الطبيعة الكيفية مهمة جدا وال ميكن االستغناء
عنها ،خاصة يف دراسة احلالة؛ إذ أن احلاسب اآليل ومهما حاولنا إدخال فيه من معلومات فيما خيص
دراسة احلالة ،ال ميكن أن يعطي تشخيصا دقيقا ألنه ال ميتلك خربة املشخص وال ميكن أن يعرب عن حقيقة
السلوك أو الظاهرة املدروسة ضمن دراسة احلالة .إذ يصعب تدوين وحتويل مجيع إمياءات احلالة إىل صورة
لفظية دقيقة وتعرب عن ما يراد هبا فعال من قبل املفحوص كما ال تعطينا نفس املعىن الذي قد يفهمه أو
حياول الوصل إليه الفاحص.
ألننا قد نتحدث عن لغة معيارية ولكن يف احلقيقة هناك هلجات ولغات غري معيارية وخمتلفة يف كثري
من األحيان مع اللغات املعيارية وابلتايل يصعب األمر أحياان حىت تكون إمكانية التشخيص معيارية وهذا
ليس جبديد .إذ كيف نرتجم السكوت؟؟ والضحك والغضب وعالمة االستفهام اليت تظهر على وجه
العميل...ورغم حماولة إجياد ترميز لكل تلك السلوكيات "مثال وجود أقواس فارغة ( )....يدل على شيء
غري مفهوم ،وااللتقاء مثال بني كالم املفحوص والفاحص "> <" ،والنقاط  ...تدل على تردد
العميل 16")،إال أن األمر مزال حيتاج إىل املزيد من األحباث.
من جهة أخرى فان أشكال عرض املعطيات الكمية بشكل منظم كثري ومتنوع (تكرارات ،مدرجات
تكرارية ،نسب مئوية ،دوائر نسبية ،رسوم وخمططات بيانية ،جداول حتوي أرقام أو أرقام فئوية ،القياسات
ذات االجتاه املركزي ،والقياسات ذات االجتاه ألتشتيت).

 16أجنرس ،موريس ،املرجع السابق :ص383
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أما طرق عرض البياانت الكيفية يف دراسة احلالة فإن األمر خيتلف كثريا .إذ أن املعطيات املتحصل
عليها سواء من املالحظات واملقبالت واالختبارات...ميكن تصنيف حسب املواضيع اليت تكون مشكلة
البحث كأن نقسم املشكلة حسب الصريورة زمنية اليت مرت هبا احلالة .كما ميكن جتميع املعطيات حول
موضوع واحد وهو ردود أفعال مفردات العينة اجتاه منبه أو وضعية معينة.
ميكن أيضا عرض املعطيات الكيفية يف شكل جداول :كأن نسجل تغيري سلوكيات احلالة خالل عدة
أايم أو أسابيع ،وميكن متثيل املعطيات الكيفية أيضا يف شكل خمططات يبني شبة التأثري والتأثر ابلنسبة
للحالة بذكر أهم اجملالت اليت تؤثر يف ظهور سلوك ما .ومتثل أيضا يف شكل منظام (هيكل تنظيمي)
( )organigrammeنوضح من خالله سلوك ال شعوري أو عملية عقلية ما عن طريق االستبطان للحالة
املدروسة.
يف األخري ميكن أن نرى بوضوح أن صفات البحث الكيفي تنطبق بشكل واسع على دراسة احلالة
من حيث "حيث ال يهدف الباحث يف البحث الكيفي إىل تعميم النتائج على اجملتمع األصلي ،وإمنا
يهدف إىل التعمق واالستكشاف لظاهرة معينة .وبناء عليه فإنه كي يستطيع الباحث فهم الظاهرة ،والتعمق
فيها عليه أن خيتار عينة حبثه قصديه".17
ميكن من خالل اجلدول التايل عرض بعض أهم أوجه املقارنة بني البحث الكيفي و الكمي
اجلدول رقم ( )1يبني أوجه املقارنة بني البحث الكيفي والكمي:
اخلاصية

البحث الكيفي

البحث الكمي

من حيث البياانت

الدرجة و النوع

الكم

ميدان البحث

استكشاف -فهم

وصف -الشرح والتفسري

طبيعة املوضوع

عام واسع

ضيق حمدود

يعتمد يف مجع البياانت على:

خربات املشاركني

أدوات حمددة مسبقا.

العينة

عدد صغري

عدد كبري

حتديد نوع البياانت وشكلها

حتديد حماور وحتليل نصوص

وصف توجهات مقارنة ابلعالقات

كيفية معاجلة النتائج

إعطاء معىن واسع للنتائج

مقارنة النتائج

من حيث املرونة

مرن وغري ُمسبق التحديد

موحد و حمدد و معياري

طريقة التحليل والتفسري

ذاتية

موضوعية

وفيما يلي شكل رقم ( )2يوضح الفرق بينهما فيما خيص اختيار العينة
 17زيتون ،كمال .)2006( .تصميم البحوث الكيفية :ومعاجلة بياانهتا الكرتونيا.د.ط ،القاهرة :عامل الكتب :ص 61
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شكل رقم ( )2يوضح االختالف بني البحث الكمي والكيفي فيما خيص اختيار العينة.18

العينة العشوائية في
البحث الكمي

العينة القصدية في
البحث الكيفي
اختر األفراد في
المواقع التي تمكمنك
من فهم الظاهرة

اختر االفراد الممثلين
للمجتمع االصلي

تحقيق فهم
مفصل للظاهرة

تعميم النتائج
التي تم الحصول
عليها

اثلثا :املنهج الوصفي:

 -1البحوث الوصفية Descriptive Research :تستهدف هذه الدراسة مجع حقائق وبياانت ظاهرة
يغلب عليها التجديد .وغالبا ما يلجأ إليها الباحث بعد أن تكون قد أجريت دراسات استطالعية على
نفس الظاهرة ،فهي إذا تساعد على الوصف الكمي أو الكيفي للظاهرة املدروسة أو كليهما معا .مثل
وصف أعراض اضطراب الفصام مثال.
البحوث الوصفية تُعىن بوصف ومالحظة ومجع احلقائق وتقريرها كما هي.كما هتتم ابلتشخيص وما
ينبغي أن تكون عليه الظاهرة املدروسة واقرتاح الصورة املمكنة هلا .أي حبوث تقوميية معيارية .فالبحوث
الوصفية تصور بدقة خصائص فرد أو مجاعة أو موقف ،وقد حنتاج إىل صياغة الفروض وميكن أن ال حنتاج
لذلك .ومن أغراضها أيضا حتديد مرات حدوث شيء معني أو اقرتانه بظهور شيء أخر ،وتفسري الظاهرة
إن أمكن.
حتتاج هذه البحوث إىل عدم التحيز وتوفري الدقة والصدق والثبات يف أدواهتا حىت نتمكن من
التعميم .أي التوصل إىل نتائج مماثلة إذا تكرر مجع هذه البياانت.وتستخدم عدة مناهج يف هذه البحوث
منها :مناهج املسح ،مسح الرأي العام  ،ووسائل اإلعالم واجلمهور .ومسح أساليب النشاط واملمارسة.
 18زيتون ،كمال .املرجع السابق :ص 61
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وحتليل املضمون .واملنهج اخلاصة بدراسة العالقات املتبادلة واليت تشتمل على دراسة حالة ،منهج الدراسات
السببية املقارنة ،ومنهج الدراسة االرتباطيه وكذلك الدراسات التطورية.
البحوث الوصفية أو التشخيصية" :تسعى لإلجابة عن السؤال كيف؟ أي كيف توجد هذه الظاهرة حمل
البحث؟ والغرض هو الوصف كخطوة اثنية تلي االستكشاف ،حيث يقوم الباحث بوصف وتشخيص
مالمح الظاهرة وأبعادها".19
 -2تعريف املنهج الوصفي :يقوم الباحث بوصف الوقائع كما هي يف مكان وزمان معني ،بطريقة
شاملة أو بطريقة انتقائية ،مبعىن أن خيتار من هذا الواقع ما خيدم غرضه من الدراسة .ودون تدخل من
الباحث ،أو إحداث تعديل وتغيري يف الظاهرة املدروسة .وهذا من خالل طرح عدة أسئلة مثل :ماذا يوجد؟
ما هو الوضع احلايل للظاهرة؟ ويهدف هذا املنهج إىل حتديد طبيعة الظروف واملمارسات الشائعة أو
السائدة والتعرف على املعتقدات واالجتاهات عند األفراد واجلماعات ،وطرائقها يف النمو والتطور ،أي
البحث عن أوصاف دقيقة لألشخاص والسلوكيات ،وحياول حتديد العالقات اليت توجد بني الظواهر أو
عناصرها ووضع التنبؤات من حني ألخر .فالبحث الوصفي يعين وصف وتقرير السلوك أو مالحظة بعض
اخلصائص والظواهر اليت حتدث يف البيئة يف موقف معني ،كوصف سلوك الناس يف احلروب ،واألفراح أو يف
حالة الصحة واملرض .فالوصف ال يعين جمرد تقرير احلقائق بل أيضا تنظيمها وتبويبها ومقارنة خصائص
الظواهر ،وميضي إىل ما هو أبعد ألنه يتضمن قدرا من التفسري هلذه البياانت ،ولذلك كثريا ما يقرتن
الوصف ابملقارنة والتصنيف.
عموما املنهج الوصفي يصف ما هو كائن ويفسره وهو يهتم بتجديد املمارسات السائدة ،ويستخدم
البحث الوصفي لتحديد خصائص الظواهر.

 -3أسس الدراسات الوصفية:
 -1التجريد :عزل وانتقاء مظاهر معينة من"كل" َعياين كجزء من عملية تقوميه أو توصيله إىل
اآلخرين.
صدق على فئة معينة إذا صنفت الوقائع على أساس عامل مميز.
 -2التعميم :استخالص أحكام تَ ُ
ووظيفة التعميم األساسية أنه يسد ثغرة بني ما استقرائها من وقائع سلوكية ،وما مل يشمله
االستقراء .وال ميكن الوصول إىل تعميم عام يرقى للقانون بسبب احلرية اإلنسانية وسرعة التغري
االجتماعي.

 19سعود الطاهر .)2003( .حماضرات يف املنهجية العامة .جامعة سطيف .2ص83
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 -4خطوات املنهج الوصفي:

ال يقدم الباحثون يف الدراسات الوصفية جمرد اعتقادات خاصة أو بياانت مستمدة من مالحظات
سطحية ولكن يتبعون خطوات مدروسة أمهها:

اخلطوة األوىل :حتديد اإلشكالية ووضع الفروض.

اخلطوة الثانية  :اختيار املصادر املالئمة والعينة املناسبة للبحث حسب طبيعة اجملتمع والظاهرة املدروسة.
اخلطوة الثالثة :اختيار أساليب مجع البياانت و طرق معاجلتها.

اخلطوة الرابعة :وضع قواعد واضحة لتصنيف البياانت تكون قادرة على إبراز أوجه االختالف أو العناصر
والعالمات ذات الداللة والعلمية.
اخلطوة اخلامسة :تقنني أساليب مجع البياانت والقيام مبالحظات موضوعية منظمة.

اخلطوة السادسة :وصف النتائج وتفسريها وحتليلها.

أشكال التعبري عن البياانت :ميكن التعبري عن البياانت الوصفية يف شكلني أساسني:
أ -شكل كيفي :أي يتم التعبري عن النتائج يف شكل رموز لفظية ،واليت تعوزها الدقة يف كثري من األحيان.
ب -شكل كمي :أي يتم التعبري عن النتائج يف شكل رموز رايضية ،واليت تتميز ابلدقة الكبرية.
ت -وميكن أن حتتوي الدراسة على الشكلني الكمي والكيفي معا.

 -5أنواع البحوث الوصفية:

تندرج حتت املنهج الوصفي عدة أنواع من املناهج أو الدراسات العلمية و اليت تصنف كاأليت :

 -1الدراسات املسحية  : surveille – survey studiesالدراسة املسحية هي دراسة شاملة مستعرضة
لعدد كبري من احلاالت نسبيا يف وقت واحد .ويُسفر هذا النوع من الدراسات عن إحصائيات استخلصت
وجردت من حاالت معينة .فهذا النوع من الدراسات يعتمد على مجع بياانت ميدانية بوسائل متعددة
كاالستفتاء واالستبيان واملقابالت ،و حتليل احملتوى وحتليل النشاط .وهي تستعمل عادة لتحديد وتربير
األوضاع ،و حتديد مدى كفاءة األوضاع الراهنة و وضع خطط لتحسني أو تعديل هذه األوضاع.
توجد عدة أنواع من الدراسات املسحية منها :مسح الرأي العام ،مسح اجملتمع األصلي ،املسح
املدرسي ،املسح االجتماعي .وللدراسات املسحية عدة أساليب منها :حتليل النشاط الذي يقوم به الفرد.
وحتليل احملتوى.
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 -2دراسات العالقات املتبادلة:
أ -دراسة حالة :وتستخدم لصياغة فروض علمية ،ومجع البياانت ،كجمع البياانت عن النمو اجلسمي
التوافق املدرسي ،العالقات األسرية ،القدرات العقلية وامليول النفسية ،واالتزان االنفعايل .وتتميز هذه
الدراسات برتكيزها على مفردة بعينها ،كأن تكون فردا وهذا الشائع ،أوصف أو مدرسة أو أسرة أو مصنع
أو قرية ...اخل .كما تتميز جبمع عدد كبري من املعلومات عن هذه املفردة.
ُ
ب -الدراسات السببية املقارنة :تدرس العالقات العلية ويبحث عن العوامل اليت ترتبط بوقائع وظروف
وأمناط سلوكية معينة .وقد حدد جون ستيوارت ميل مخسة طرق استقرائية للتحقق من الفروض وهي:
التالزم يف الوقوع ،التالزم يف التخلف ،التالزم يف الوقوع والتخلف ،التالزم يف التغري ،والبواقي.

 -3دراسات النمو والتطور :دراسات تتبعيه مثل الدراسات الطولية واملستعرضة .وهتتم هذه
الدراسات ابلتغريات اليت حتدث كوظيفة للزمن ،وهذا النوع من الدراسات له نتائج بعيدة املدى.مثل دراسة
أرنولد جيزل  Arnold Gesellعن منو املهارات احلركية واإلدراكية عند األطفال ،ودراسة جون بياجيه Jeant
 Piagetحول النمو املعريف ،ودراسة سيجموند فرويد  Sigmund Freudعن النمو اجلنسي ...اخل.

رابعا :املنهج التارخيي:

 -1البحوث التارخيية :ويهتم هذا النوع من البحوث بوصف وحتليل وتفسري املاضي ،لفهم احلاضر والتنبؤ
ابملستقبل.أي جبمع احلقائق واملعلومات من خالل دراسة الواثئق والسجالت واآلاثر .وتستخدم املنهج
التارخيي لدراسة املاضي وأحداثه ،كما قد يرتبط بدراسة ظواهر حاضرة من خالل الرجوع إىل نشأة هذه
الظواهر والتطورات اليت مرت عليها ،والعوامل اليت أدت إىل تكوينها بشكلها احلايل ،وملعرفة الظروف
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ألي جمتمع يف األزمنة املختلفة .واالستفادة من هذه املعلومات
ألي نبوءات مستقبلية.
 -2تعريف املنهج التارخيي :يسمى ابملنهج أالسرتدادي أو املنهج الواثئقي .ويستخدم ملعرفة األحوال
واألحداث اليت جرت يف املاضي ،فيقوم جبمع احلقائق وفحصها ونقدها ويرتبها وفق قواعد معينة .قصد
تقدمي وصف انقد للحالة اليت كانت عليها يف املاضي.وهذا النقد يساعد يف وصف وتفسري احلاضر والتنبؤ
ابملستقبل .كما أنه يستخدم يف العلوم األخرى للتحقق من احلقائق القدمية ومدى صدقها .وكذا تقومي
الدراسات السابقة.
مثال ذلك يريد ابحث معرفة أساليب التعليم يف املدارس القرآنية وقت الثورة اجلزائرية ،فيتحرى
لموا يف ذلك الوقت ،وكذلك مجع الواثئق اليت كتبت حول
املوضوع مبحاولة مجع احلقائق ممن تعلموا أو َع ُ
هذا املوضوع ،ليأخذ منها ما يساعده على حتسني حفظ القرآن مثال يف أايمنا هذه .مع األخذ بعني
االعتبار ظروف العصر الذي يعيش فيه الباحث.
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 -3خطوات املنهج التارخيي:

يشتمل املنهج التارخيي على اخلطوات التالية:
 -1اختيار وحتديد املشكلة
 -2مجع املادة العلمية
 -3نقد املادة العلمية
 -4صياغة الفروض اليت تفسر األحداث أو األوضاع
 -5تفسري النتائج وكتابة تقرير البحث ،أو تقرير النتائج.
اخلطوة األوىل :اختيار وحتديد املشكلة:

يعترب اكتشاف مشكلة وحتديدها شرطا مسبقا إلجراء أي حبث واملقصود بتحديد املشكلة هو حتديد
املوضوع آو الفكرة اليت تقوم حوهلا التساؤالت واالستفسارات فمشكلة البحث هي تلك الفكرة احملركة
والقائدة واملوجهة للبحث العلمي حىت الوصول فرضيات وقوانني ونظرايت تفسر وتكشف احلقيقة وتعترب
عملية حتديد املشكلة حتديدا واضحا ودقيقا من أول وسائل جناح البحث يف الوصول إىل احلقيقة لذا يشرتط
فيها ما يلي:
 1جيب أن تكون املشكلة معربة عن العالقة بني متغريين أو أكثر
2جيب أن تصاغ املشكلة صياغة جيدة وواضحة وكاملة وجامعة مانعة لكافة عناصرها
اخلطوة الثانية :مجع املادة العلمية:
يقوم الباحث جبمع كافة احلقائق والوقائع املتعلقة ابملشكلة اليت يدرسها وذلك عن طريق حصر ومجع
كافة املصادر والواثئق واآلاثر والتسجيالت املتصلة بعناصر وأجزاء املشكلة ودراسة وحتليل هذه الواثئق
واملصادر بطريقة علمية سليمة للتأكد من هويتها وصحتها وصدق وسالمة مضموهنا
ونظرا حليوية وخطورة وأمهية الدور الذي تقوم به الواثئق التارخيية يف تكوين املنهج التارخيي ويف
البحث عن احلقيقة التارخيية لذلك يطلق البعض على املنهج التارخيي اسم املنهج الواثئقي أو البحث
الواثئقي و الوثيقة هي مجيع اآلاثر اليت خلفتها أفكار البشر القدماء أي هي كل ما ميكن أن يكشف لنا
عن ماضي اإلنسان.
إن التاريخ يصنع ابلواثئق املكتوبة إذا ما وجدت ولكن ميكن أن يصنع بكل ما ميكن لرباعة املؤرخ
استخدامه أي أن يصنع بكلمات أو إشارات أو مبناظر طبيعية أو غريها .إن املادة التارخيية أوسع من النص
املكتوب حيث تشمل كافة الواثئق واملصادر واألدلة والشواهد التارخيية أصيلة وأولية وهي عبارة عن أصول
األشياء ،كالواثئق األصلية من كتب ومعاهدات...اخل أو اثنوية وتكميلية مكتوبة كاليت أتخذ من املصادر
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األولية .أو غري مكتوبة ،رمسية أو غري رمسية ،أدلة ميتة وجامدة وأدلة حية مادية أو غري مادية واليت تتضمن
تسجيال حلوادث ووقائع اترخيية آو لبعض أجزائها وعناصرها.
اخلطوة الثالثة :نقد املادة:
ال يفرتض الباحث أن األثر أصلي أو أن السجل يقدم وصفا موثوقا به لألحداث املاضية بل يفحص
كل شيء بدقة لكي يقرر مقدار صدقه ومن العمليات اليت يقوم هبا الباحث الكشف عما إذا كانت
الوثيقة حتوي أخطاء غري مقصودة أو أهنا مزيفة عن عمد إن الشك هو بداية احلكمة يف الدراسات التارخيية

اخلطوة الرابعة :صياغة الفروض:
إن احلقائق املنعزلة ليس هلا معىن لذلك ال يكتفي الباحثون مبجرد جتميع املعلومات ووصفها
وتصنيفها إمنا يقومون بصياغة فروض مبدئية تفسر وقوع األحداث واألحوال لكي تكون ألعماهلم قيمة
ويبحثون عن العالقات اخلفية أو املبادئ العامة اليت تفسر أو تصف الظواهر اليت يدرسوهنا وبعد تكوين
الفروض يبحثون عن األدلة اليت تؤيدها أو تنفيها.
اخلطوة اخلامسة :تقرير النتائج:
بعد أن يتم املؤرخون أحباثهم يكتبون تقارير منظمة تنظيما حسنا عن عملهم ويشمل هذا العرض
لنتائج البحث:
 -1حتديد املشكلة.
 -2عرض الكتاابت والبحوث السابقة.
 -3االفرتاضات األساسية اليت يقوم عليها الفرض.
 -4املنهج و األساليب املستخدمة الختبار الفروض.
 -5نتائج البحث.
 -6قائمة املراجع.
 -7ورمبا املالحق أيضا أن كانت ضرورية.

 -4تقومي املنهج التارخيي

البحث التارخيي عمل يبعث على الرضا ويثري احلماس ولكن من املهم أن نعرف اجنازاته وحدوده بوضوح.

 1طبيعة املعرفة التارخيية:

إن املعرفة التارخيية جزئية وليست معرفة كلية عما وقع يف املاضي وكما تقول جوتشالك
 l.Gottschalkسنة ...": 1956مل يتذكر أولئك الذين شهدوا املاضي سوى جزء منه ،ومل يسجلوا سوى
جزء مما تذكروه ،ومل يبقى مع الزمن سوى جزء مما سجلوه ،ومل يسرتع نظر املؤرخني سوى جزء مما بقي مع
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الزمن ،وجزء فقط مما اسرتعى نظر املؤرخني صادق ،وما أمكن فهمه كان جزء فقط مما هو صادق ،وجزء
فقط مما فهم ميكن للمؤرخ تفسريه أو روايته"
"ويتم مجع البياانت يف البحث التارخيي من مصدرين مها:
 املصادر األولية :قد تكون وثيقة أصلية مثل :أمساء الكتب ،والرسائل واألطروحات ،أو قد يكوناملصدر شاهد عيان حضر احلادث
 املصادر الثانوية :وهي املصادر اليت متثل نسخة عن الوثيقة األصلية أو تقرير مكتوب لشخصأجرى مقابلة مع شاهد عيان".20
 - 2تطبيق املنهج العلمي:
يؤمن بعض الناس أن املنهج التارخيي علمي ويقول البعض األخر انه غري علمي ويتفق كال الفريقني
عادة على انه علمي من بعض اجلوانب ولكنهم خيتلفون اختالفا شديدا حول بعض اجلوانب األخرى
فهم يتفقون على أن املؤرخني احملدثني علميون من حيث أهنم:
*يفحصون املادة املصدر فحصا انقدا موضوعيا.
*يصوغون فروضا علمية.
لكن املؤرخون يواجهون صعوبة أكثر مما يالقيه العلماء الطبيعيون يف تطبيق املنهج العلمي يف
البحث .إال أهنم خيتلفون فيما يتعلق ابملالحظة والتجريب حيث يرى بعضهم أن املؤرخني ال يستطيعون
صياغة إشكاليات واضحة وحمددة ،أو اختبار فروضهم عن طريق التجريب ،أي املالحظة املضبوطة ألهنم ال
يستطيعون إعادة خلق الشخصيات والظروف كما كانت من قبل .كما يرون انه مما يعوق عمل املؤرخني
النقص الواضح يف وجود املصادر األولية ،ومصطلحات فنية وعلمية دقيقة متفق عليها ،وخيتلفون أخريا فيما
إذا كان من املمكن اعتبار التاريخ علما على أساس التنبؤ والتعميم ،فالعلم يهدف إىل التعميم ووضع
القوانني.
حيث يرى بعضهم إن هذا األمر خيرج كلية عن نطاق البحث التارخيي ومن األسباب اليت تعرقل
الوصول إىل قوانني اترخيية استحالة استخدام التجريب ،ازدايد تعقيد البياانت االجتماعية الطبيعية املتغرية
للظواهر االجتماعية ،ضياع الكثري من املعلومات اهلامة واألصلية ،الكتابة أبسلوب ذايت ،تدخل الباحث يف
كثري من األحيان مللئ الفراغات املوجودة بسبب نقص الواثئق واملعلومات حول الظاهرة ،ووصف األحداث
بصورة منفصلة عن بعضها.

 20نوفل ،حممد .أبو عواد ،فرايل .)2010( .التفكري والبحث العلمي .عمان :دار امليسرة 223 :ص
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خامسا :املناهج التفسريية:
 -1الدراسات التفسريية:
الدراسات التفسريية (السببية) هي اليت تدرس العالقات السببية بني املتغريات كالدراسات التجريبية
ودراسة حالة بغرض فهم وتفسري هذه العالقات .مثال ذلك أن التبول الال إرادي من أسبابه الرئيسة احلرمان
العاطفي ،والربودة يف املدرج تكون سببا يف اخنفاض درجة االنتباه لدى الطلبة .كما ميكن معاجلة هذه
البياانت إحصائيا مثل عالقة االرتباط واالحندار ...وهنا على الباحث طرح سؤال مهم وهو ملاذا؟
"يعترب التفسري مرحلة تلي االستكشاف والوصف ،لذلك فاهتمام الباحث االجتماعي هنا يرتكز
أساسا حول اإلجابة عن ملاذا؟ أي ملاذا هذه الظاهرة على ما هي عليه؟ ويتطلب ذلك ابلطبع معرفة
األسباب اليت أدت لتلك الظاهرة ،وتفسري العالقة بني متغرياهتا "فاألحباث التفسريية ..حتاول التحقق من
صدق تفسريات الظاهرة من أجل قياس أو اكتشاف وحتديد العالقة بني متغريين أو أكثر ،أي اختبار
العالقات السببية .ويستخدم يف هذا النوع من الدراسات املنهج التجرييب أو شبه التجرييب".21
Explanatory Studies

البحوث السببية املقارنة" :هي ذلك النوع من البحوث الذي حياول فيه الباحث حتديد أسباب
الفروق القائمة يف حالة أو سلوك جمموعة من األفراد...وحياول التعرف على العامل الرئيسي الذي أدى إىل
22
هذا االختالف .ويطلق يف بعض األحيان على هذا النوع من البحوث *ما بعد الواقع* "ex post facto
-2

أهم خصائص البحوث السببية:23
 .1حتديد أسباب حدوث املشكلة والتعرف عليها.
 .2القدرة على توفري البياانت للقيام بعملية االستدالل السبيب.
 .3التحليل املنطقي ألسباب املشكلة.
 .4البحث عن السبب حلدوث املشكلة.
 .5صياغة فرضيات البحث بشكل علمي ومنهجي.
 .6املساعدة يف اختبار صحة الفرضيات حمل الدراسة.
 .7اعتماد البحوث على الوضع التجرييب املبين على احلكم العلمي على أن املشكلة انجتة عن
أسباب ما مع وجود الثقة بذلك.

 21سعود الطاهر .املرجع السابق.ص 84
 22أبوعالم ،رجاء .)2011( .مناهج البحث يف العلوم النفسية و الرتبوية( .ط .)7.القاهرة :دار النشر للجامعات .ص233
 23الوادي ،حممود و الزعيب،علي .)2011( .أساليب البحث العلمي :مدخل منهجي تطبيقي .عمان :دار املناهج .ص 103-102
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 -3الفرق بني البحوث السببية والبحوث التجريبية -واالرتباطيه:

"خيلط الباحثون اجلدد أحياان بني البحث ألسبيب املقارن وكل من البحوث أالرتباطيه والبحوث
التجريبية .فالبحوث السببية املقارنة حتاول حتديد عالقات العلة واملعلول ،أما البحوث أالرتباطيه فال حتاول
ذلك .ويوجد ابلبحوث السببية املقارنة جمموعتان أو أكثر ومتغري مستقل واحد .أما البحوث أالرتباطيه
فإهنا تدرس العالقة بني متغريين أو أكثر دون حتديد واضح ملتغري مستقل ومتغري اتبع .كذلك تتضمن
البحوث السببية املقارنة مقارنة بني جمموعات أو متغريات ،يف حني أن البحوث أالرتباطيه تدرس االرتباط
بني املتغريات
وقد يبدو من الصعب يف البداية التمييز بني البحوث التجريبية والبحوث السببية املقارنة ،فكالمها
يهدف إىل دراسة عالقات العلة واملعلول ،وكالمها يتضمن املقارنة بني اجملموعات .إال أن الباحث يف
البحوث التجريبية يصمم الظروف تشتمل على السبب ،فهو يعتمد تصميم اجملموعات حبيث تكون
اجملموعات خمتلفة ابلنسبة للمتغري املستقل ،مث يالحظ أثر هذا االختالف على متغري اتبع .يف حني أن
الباحث يف البحوث السببية املقارنة يالحظ األثر أوال مث حياول حتديد السبب ،أي أن الباحث حياول أن
حيدد السبب فيما الحظ من فروق بني اجملموعات وأثر هذه الفروق على املتغري التابع .وببساطة فإن الفرق
الرئيسي هو املعاجلة اليت يتعرض هلا املتغري املستقل ،وهو السبب املفرتض ،يف البحوث التجريبية .وهذا أمر
24
ال حيدث يف البحوث السببية املقارنة ،إذ أننا نالحظ حدوث املتغري املستقل فقط و نعاجله"...

سادسا :املنهج التجرييب.25

 -1البحوث التجريبية:
تقوم على املالحظة وصياغة الفروض العلمية والتجريب .غري أن البحوث التجريبية تبقى صعبة إىل
حد ما إما بسبب املسئولية األخالقية آو بسب صعوبة إجراء التجربة .فمثال التنومي املغنطيسي ميكن أن
يكون خطرا يف بعض احلاالت ،إذ ال ميكن حقن سليم بفريوس  xلدراسة حالته النفسية .أو نقوم بتعريض
شخص مصاب ابلسكري ملوقف صدمي لقياس نسبة السكر أو وصف استجابته !
كما تقوم على التجربة املضبوطة وتتميز ابلدقة أكثر من بقية الدراسات .وتتضمن اختبار الفروض
السببية ( املؤثر واألثر) ويتطلب تصميم هذا النوع من البحوث عدم التحيز وتوفري الثقة والثبات يف النتائج.

 24ملعرفة املزيد من الفروق أنظر ،أبوعالم ،رجاء .)2011( .مناهج البحث يف العلوم النفسية و الرتبوية( .ط .)7.القاهرة :دار النشر للجامعات .ص
234-233
 25من الضروري أن نؤكد أبن كتب املنهجية ختتلف فيما خيص التصميم التجرييب و التصميم شبه التجرييب الذي يفتقر إىل الضبط ،حيث أنه يف هذا
النمط من التصاميم يتم تشكيل اجملموعات مسبقا كما حيدث يف كثري من االحباث .طالع البطش ،حممد و أبو زينة ،فريد.)2006( .
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وإمكانية االستنتاج عن السببية ويتبع يف ذلك املنهج التجرييب .ورغم التطور احلاصل إال أن هذا النوع من
الدراسات مازال حمدودا يف العلوم االجتماعية مقارنة ابلدراسات الوصفية.
*تعريف التجريب :يتميز التجريب أبنه:
"تغيري مقصود ومضبوط يف الشروط اليت حتدد حادثة معينة ،ومالحظة التغريات اليت حتصل يف
احلادثة ذاهتا مث تفسري ذلك "فالبحث التجرييب يستخدم لصياغة فروض علمية تتناول عالقات سببية
ووظيفية.

 -2تعريف املنهج التجرييب :يعرفه وركمايسرت  Werkmeisterأبنه"تغيري متعمد ومقبول للشروط احملددة
حلادثة ما .ومالحظة التغريات الناجتة يف احلادثة ذاهتا وتفسريها" 26وهذا التغيري التجرييب خيضع يف جمراه
للخطوات العامة اليت خيضع هلا البحث العلمي

 -3خطوات املنهج التجرييب

 -1التعرف على املشكلة وحتديدها :مثال هل للذكاء عالقة ابلتدريب على العمليات احلسابية ؟ يف
هذه احلالة ما هو الذكاء ؟وما طبيعته؟
 -2صياغة الفروض اليت تربز املسائل املوجودة يف املشكلة وحتديد تلك الفروض بدقة وبصورة متكن من
اختبارها جتريبيا .وهناك فروض أساسية وأخرى فرعية.

 -3وضع تصميم جترييب يتضمن النتائج املتوقعة حدوثها أثناء التجريب كما يتضمن حتديد الشروط
والعوامل ذات العالقة ابحلادثة املدروسة وكذلك األدوات الالزمة إلجراء تلك التجربة مث تصميم الطريقة اليت
سيتم مبوجبها التجريب أي وضع خطة مبدئية إلجراء التجربة وذلك بتحديد املتغريات بدقة متناهية (املتغري
املستقل واملتغري التابع مثال حتديد مدى أتثري سرعة اإليقاع على إدراك السامع للحن) وهناك عد مناذج
للتصميم التجرييب .وفيما يلي أهم النقاط اليت ينبغي حتديدها يف التصميم:
أ – حتديد العينة اليت ستكون موضع التجريب
ب -حتديد العوامل املستقلة والعوامل التابعة وحتديد ما ينبغي ضبطه من تلك العوامل
ج -حتديد مكان وزمان إجراء التجربة.
د -حتديد األدوات اليت ستستخدم كاالختبارات أو غريها.
 -4تنفيذ التجربة وفقا للخطة اليت مت وضعها سابقا فيقوم الباحث بتهيئة األدوات واختيار العينة وينفذ
جتربته يف مكاهنا وزماهنا .وضمن شروط الضبط اليت صممها.

 26إبراهيم مروان .)2000( .أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية( .ط .)1.عمان :مؤسسة الوراق.
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 -5دراسة النتائج :يف هذه اخلطوة يلجأ الباحث إىل عدة أساليب ،أكثرها استعماال األساليب

اإلحصائية ،فينظم نتائج جتربته يف بياانت وحيوهلا إىل جداول إحصائية.مث أيخذ حبساب تلك النتائج
مستعينا ابلطرائق اليت تناسب دراسته ،كأن يستعني حبساب املتوسط احلسايب أو االحنراف املعياري أو
التباين ،أو معامل االرتباط أو التحليل العاملي...اخل .وحىت يستطيع الباحث تعميم نتائجه جيري حساابت
مستوى الداللة .إال أن هذه األساليب اإلحصائية ال تستعمل يف الدراسات اليت ُجترى على عينة صغرية
وحمدودة جدا مثل دراسة سلوك مرضي لدى أربعة أشخاص.

اخلطوة األوىل :الشعور ابملشكلة وحتديدها.
تعين املشكلة املوضوع الذي يقوم الباحث ابلتصدي لدراسته والذي يظهر على صورة استفسار حول
العالقة بني متغريين .فيطرح أسئلة حتتاج إىل إجابة والباحث يشعر ابملشكلة من خالل عمله يف جمال معني
من األحباث العلمية فالباحث يف علم النفس عندما يدرس ما توصل إليه غريه من أحباث ونتائج ويطلع على
املسائل املطروحة يف ذلك العلم يشعر مبشكلة أو أكثر من مسائل احلوادث النفسية كمسالة تكون الذكاء
أو مسالة الفروق الفردية يف الذكاء وأسباهبا أو غري ذلك من مسائل ال حصر هلا ،وعند شعوره بتلك
املشكلة ورغبته يف دراستها يقوم بتحديد تلك املشكلة بوضوح ودقة ألن متابعة البحث يف تلك املشكلة
والتوصل إىل نتائج دقيقة حوهلا يرتبط بدقة حتديد املشكلة اليت هي موضوع البحث ويرى املشتغلون يف
مناهج البحث النفسي أن حتديد املشكلة بصورة جيدة يتم عن طريق صياغتها إبحدى األشكال الثالثة
التالية:
-1يف شكل عالقة بني متغريين أو أكثر كالقول" :مشكلة البحث هي العالقة بني الذكاء والتحصيل
الدراسي" فهل يرتبط التحصيل الدراسي ابلذكاء "
-2يف صيغة سؤال كان نقول :ما هي طبيعة الذكاء وهذا يعين أن املشكلة املطروحة للبحث هن هي طبيعة
الذكاء ومن املفيد أن نشري أن هذا لسؤال العام ال يكفي لتحديد املشكلة بل ينبغي أن تضاف إليه أسئلة
أخرى تزيد حتديده كالقول:هل الذكاء قدرة عامة آم جمموعة من القدرات وكيف تنتظم هذه القدرات مع
بعضها
-3تصاغ املشكلة على صورة أراء تطرح لالختبار التجرييب "إن هذا الشكل يساعد على صياغة الفرضيات
ويضمن إمكانية التجريب مثال ذلك طرح مشكلة طبيعة الذكاء على الصورة التالية :ما هي طبيعة الذكاء
من خالل قياسها بواسطة اختبارات القياس العقلي.
اخلطوة الثانية :وضع الفروض:
لكي يستطيع الباحث اإلجابة على األسئلة اليت أاثرهتا مشكلة حبثه فانه يقوم بصياغة فروض تتضمن
تفسريا للمشكلة اليت حددها ولكنه تفسري غري مؤكد ألنه فرض والفرض ابلتعريف هو رأي ختميين يعرب عن
21

العالقة بني متغريين أو أكثر كان يقال:زايدة متاسك اجلماعة يؤدي إىل زايدة أتثريها على أفرادها آو أن
يقال :العالقات والتفاعل بني طالب واملدرسني تزيد تعلم الطالب"
فهذه اآلراء اليت مثلنا عليها تعرب عن أراء ختمينية إذ مل نتأكد بعد من صحتها أو من خطئها ولذتك
فهي آراء مؤقتة تصبح صحيحة إذا برهن التجريب عن صدقها آو رفضها أي دحضها التجريب
والفرض هام يف البحث العلمي فهو من جهة يقدم تفسريا مقرتحا للمشكلة اليت يواجهها الباحث ومن
جهة أخرى يوجه البحث العلمي فيبقى للباحث ماذا جيب أن يفعل لكي يتحقق من صدق آو خطا
فروضه.
تصاغ الفروض بطريقة ميكن هبا اختبارها جتريبيا للربهان على صحتها آو خطئها فإذا مل يصل
الباحث إىل صياغة فرضه بصورة ميكن التحقق منها جتريبيا فان فروضه تصبح قليلة القيمة ولتحقيق هذا
الشرط تستعمل عدة طرق يف صياغة الفروض أبرزها صياغة مستويني من الفروض:
 -1مستوى الفروض األساسية أو العامة :فيكتب الباحث فروضه العامة األساسية اليت يراها تفسر
احلادثة اليت يدرسها كان يقول :يساعد التفاعل بني الطالب واملدرس على حتسني تعلم الطالب أو أن
يقول بصدد مشكلة أخرى تتعلق ابلتدريب على اآللة الكاتبة مثال:التدريب املوزع أكثر جدوى يف سرعة
تعلم الضرب على اآللة من التدريب املتالحق.

 -2الفروض اجلوهرية :يالحظ أن هذه الفروض اجلوهرية رغم أمهيتها ورغم أن البحث يسعى ابلنتيجة
للربهان عليها فإهنا رغم ذلك ال تبني خط التجريب الذي يثبتها أو ينفيها ولذلك يقوم الباحث
ابستخالص فروض أخرى من هذه الفرض األساسية ويصوغها بطريقة إحصائية أو بطريقة إجرائية:
أ -الصياغة اإلحصائية :حتدد الفروض بلغة كمية
كأن يقال :أن التدريب موزعا مدته ساعة يف اليوم وخالل مخسة أايم يؤدي إىل حتسني الكتابة بنسبة 50
يف املائة أن تدريبا موزعا مدته ساعة خالل عشرة أايم حيسن الكتابة بنسبة  70يف املائة أن تدريبا متالحقا
ملدة مخسة ساعات يف يوم واحد حيسن الكتابة بنسبة اقل من النسبتني السابقتني.
يف هذه الطريقة قلبت الفروض األساسية إىل فروض إحصائية ،ويف بعض األحيان تستعمل الفروض
اإلجرائية.
ب -الفروض اإلجرائية :وهي اليت حتدد اإلجراءات اليت تظهر يف هناية التجريب.
كأن يقال :التدريب املوزع على مخسة أايم يؤدي إىل زايدة سرعة الكتابة وقلة أخطائها ،بنسبة أعلى مما
حيدث إذا جرى التدريب بصورة متالحقة.

ج -فروض العدم :وتكمل الفروض السابقة يف صورهتا العامة أو اجلوهرية واإلحصائية فروض اثلثة يطلق
عليها اسم فروض العدم وهي تصاغ بلغة العدم أي عدم وجود فروض ذات داللة إحصائية
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كان يقال :ال توجد فروق ذات داللة بني نتائج التدريب على اآللة الكاتبة ابلطريقتني :املوزعة أو املتالحقة
ومن اجلدير ابلذكر أن الباحث ال يضيع فروضه اعتباطا بل يستلهمها من الوقائع اليت يالحظها ومن
األحباث السابقة لبحثه يف اجملال الذي يقوم فيه بدراسته.
اخلطوة الثالثة :حتديد املتغريات ومناهج ضبطها:
من صفات احلادثة النفسية وجود عدة متغريات فيها أي جود عدة عناصر تؤلف مبجموعها تلك
احلادثة ويضاف إىل ذلك عوامل أخرى تؤثر يف احلادثة وان كانت تبدو خارجة عن نطاقها فلو أخذان
حادثة كادراك حلن موسيقى جند أن هذا اإلدراك يتألف من نشاط حسي مسعي ومن نشاط فكري وتعاون
اإلدراك نشاطات حسية أخرى كالبصر وغريه وتتداخل فيه عوامل من صفات شخصية املدرك كاعتقاداته
واهتماماته ومستوى ذكائه وخرباته السابقة وحالته االنفعالية وكلها عناصر تؤثر يف حادثة إدراك اللحن
املوسيقي.
يضاف إىل هذه العناصر عوامل خارجية تؤثر يف هذا اإلدراك كاألصوات املرافقة للحن والظرف
الذي يدرك فيه اللحن واملوسيقيون العازفون وغري ذلك فإذا أراد الباحث أن جيري جتربته على عامل من
عوامل هذا اإلدراك فانه جيد نفسه أمام مجيع املتغريات اليت ذكرانها وعندئذ يسعى إىل حتديد ثالثة أنواع من
املتغريات الداخلة يف هذه احلادثة:
-1املتغري املستقل -2املتغري التابع -3املتغريات املصاحبة
-1املتغري أو العامل املستقل:
يقصد به :العامل الذي يفرض الباحث حوله فرضية تتعلق بتأثري هذا العامل يف جزء من احلادثة املدروسة
واليت هي اإلدراك يف مثالنا وهبذا املعىن يكون العامل املستقل هو السبب الذي يفرتض أنه يؤدي إىل
أحداث اثر معني يف متغري أخر يطلق عليه اسم املتغري التابع
يالحظ يف حتديد أنواع املتغريات أن العامل التابع يكون خاضعا لتأثري عدة عوامل أثناء سري التجربة وهنا
جيب على الباحث أن يقوم بضبط مجيع تلك العوامل حىت مينع أتثريها.
-2املتغري التابع:
يقصد به :العامل الذي يتلقى أتثري املتغري املستقل فهو إذن يتبع يف حركته املتغري املستقل ولذلك يسمى
متغريا اتبعا *اإلدراك يف مثالنا*
-3املتغريات املصاحبة:
هي العوامل اليت تتدخل مع العامل املستقل أو مع العامل التابع فتؤثر يف إحدى هذين العاملني أو
يف كليهما وأتثريها قد يشوه نتائج التجربة ولذلك يهتم الباحث بضبط هذه العوامل املصاحبة ليمنع أتثريها
آو ليعزل ذلك التأثري عن أتثري العامل املستقل
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لتوضيح هذه العوامل نعود إىل مثال اإلدراك السابق لنفرض أن الباحث يسعى يف جتربته إىل أن
يدرس أتثري سرعة اللحن املوسيقي على إدراك ذلك اللحن فالعامل املستقل هنا هو سرعة اللحن والعامل
التابع هو إدراك ذلك اللحن أما العوامل املصاحبة فنذكر منها :امليل املوسيقي عند الفرد املدرك وخربته
ابملوسيقى وحالته االنفعالية أثناء التجربة والظروف اخلارجية اليت جترى فيها عملية اإلدراك كالقاعة اليت جيرى
فيها العزف واهلدوء أو الضجيج ووجود حضور اآلخرين غري الشخص الذي جترى عليه التجربة اخل
أساليب وطرق ضبط املتغريات يف البحث التجرييب:
الضبط يتم ابلتحكم يف تلك العوامل وفقا ألساليب ومناهج معينة نذكر بعضا منها:
*أ* األسلوب الفيزيقي البيئي:
يتم هذا األسلوب ابلتحكم يف صفات األدوات اليت تستعمل يف التجربة أو يف صفات حالة من
جترب عليهم بوسائل خمتلفة كان نستعمل آالت ميكانيكية لنضبط األضواء أو األصوات أو نستعمل
متاهات لتحديد املمرات اليت يسلكها اجملرب عليهم أو نستعني ابالت للعرض حبيث نعرض صورا على
شاشة سينما أو نعرض كلمات أو أرقاما وفقا لسرعة معينة وهكذا ...وقد يلجأ إىل اجلراحة أحياان كما يف
التجارب على احليوان أو جتارب االنفعال حيث تتلف بعض األنسجة من العضالت أو من الدماغ وقد
تستعمل وسائل عضوية مثل التغيري يف تغذية اجملرب عليهم أو إعطائهم أدوية أو منبهات غددية .مبعىن
استخدام وسائل طبية ،ميكانيكية ،كهرابئية.
*ب* األسلوب االنتقائي:
يقصد به ضبط املتغريات عن طريق اختيار العوامل أو املواد املستخدمة يف التجربة ،ويشمل ذلك
انتقاء األشخاص وفقا ألسس معينة كأن خنتارهم على أساس متاثل مستوى الذكاء ،أو املستوى االقتصادي
أو الثقايف أو أن يكونوا من عمل واحد وتعرف بطريقة اجملموعات املتكافئة .كما يشمل هذا االنتقاء اختيار
مادة التجربة كأن خنتار كلمات عدمية املعىن يف جتارب احلفظ ،ويكمل هذا االنتقاء انتقاء عوامل خارجية.
وتعرف بطريقة اجملموعات العشوائية.
*ج* التحكم اإلحصائي:
يستعمل هذا األسلوب حني يعجز األسلوابن السابقان عن حتقيق ضبط كاف ويستند هذا األسلوب
إىل الطرائق اإلحصائية اليت متكن الباحث من إخراج أتثري العامل املستقل وفصله عن أتثري العوامل األخرى
ومثال ذلك أسلوب حتليل التباين املتالزم واالرتباط اجلزئي وغريه كثري.
ومن اجلدير ابلذكر أن ضبط التجربة ابألساليب االنتقائية أو الفيزيقية مازال يعترب أكثر دقة.
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الضبط التجرييب :يعين التصميم اجليد

 -1عزل املتغريات :لدراسة اإلدراك اللمسي ،نعزل أتثريات اإلدراك البصري والسمعي كإغالق العيون
و األذنني.
 -2ضبط املتغريات :يعين تثبيت املتغريات ،نفس اخلصائص ألفراد العينة كالسن ودرجة االنتباه ونفس
القدرة على التذكر.
 -3تغيري كمي :إحداث تغيري يف كم ودرجة املتغريات ،للتعرف على درجة أتثريها يف املتغريات التابعة
بتوفري أجهزة التحكم يف هذا املتغري.

* مناذج الضبط أو التصميم التجرييب خيتار الباحث منوذجا من بني عدة مناذج تتبع عادة لتحقيق ضبط
جترييب مناسب ،ومن هذه النماذج ما يلي:
*منوذج اجملموعة الواحدة:
يف هذا النموذج تؤخذ جمموعة واحدة من األفراد فتجرى هلا عملية اختبار لقياس أدائها يف الظروف
العادية ،مث يغري الباحث يف احد تلك الظروف ويعيد القياس بعد إخضاع تلك اجملموعة للعامل الذي غريه
مث حيسب الفرق بني أداء أفراد اجملموعة يف االختبار األول وأدائها يف االختبار الثاين ،فيكون الفرق إذا
وجد ،داال على أتثري العامل املستقل .وهلذه الطريقة شروط منها :أن ُجترى التجربة يف زمن قصري ،وأن ال
يتضمن االختبار بنودا سهلة ،أو أغرضا يكتشفها املفحوص بسهولة.
مثال ذلك دراسة مستوى اإلدراك البصري حتت أتثري عال الضوء .يف هذه التجربة تؤخذ جمموعة من
األفراد وختضع لقياس مستوى إدراكها يف ظروف اإلضاءة العالية ،كأن جنعل املفحوصني يقرؤون نصا صعبا
مع وجود إضاءة مناسبة ،مث نغري اإلضاءة فنجعلها قليلة أو شديدة كضوء الشمس مثال ونعطي املفحوصني
نصا أخر مشاهبا للنص األول يف صعوبته وندعهم يقرؤون وحنسب الفرق بني درجات القراءتني أي درجات
اإلدراكيني.
* منوذج اجملموعتني التجريبية والضابطة:
يتم هذا النموذج مبالحظة جمموعتني متعادلتني من األفراد أثناء أدائهم حتت نفس الظروف .فيما
عدى عنصر واحد هو العامل املستقل ،فنبقيه عند جمموعة التجريبية ،ونلغيه عند اجملموعة األخرى اليت
تسمى اجملموعة الضابطة .مث ندرس النتائج ونرد االختالف يف النتائج إىل أتثري العامل املستقل ،الذي وجد
عند جمموعة وغاب عند جمموعة أخرى.
مثال ذلك جتربة إدراك جمموعة من الكلمات فنجعل اجملموعة األوىل التجريبية تستمع إىل تلك
الكلمات ضمن ظروف إضاءة معتدلة .وجنعل اجملموعة الثانية تستمع إىل تلك الكلمات يف الظالم .فإذا
اختلفت النتائج نرد االختالف إىل أتثري العامل املستقل الذي هو الضوء.
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وحىت تكون اجملموعتني متماثلتني متتما! يقوم الباحث
أ -بدراسة التوائم ،وهي من أهم طرق املزاوجة للحصول على نتائج دقيقة،
ب -أو استخدام طريقة االزدواج املتناظرة :حيث يقوم الباحث بتحليل العوامل اليت تؤثر يف متغري اتبع
وبعدها حياول إجياد فردين يتمثالن يف النواحي اليت توصل إليها ،واليت أتثر يف املتغري التابع.
ج -طريقة اجملموعات املتناظرة :هنا يقوم الباحث ابختيار جمموعتني يتوفر فيهما نفس املستوى من الذكاء
مثال ،فيقوم الباحث بنقل جمموعة من املفحوصني إىل اجملموعة الثانية والعكس.
د-طريقة اجملموعات العشوائية :يلجأ الباحث فيها إىل ترقيم املفحوصني وخيتار من القائمة اسم للمجموعة
الضابطة واسم للمجموعة التجريبية.
* النموذج الدوري:
يف هذا النموذج أنخذ جمموعتني أو أكثر ونطبق على اجملموعة األوىل اإلاثرة بطريقة معينة بينما نطبق
على اجملموعة الثانية اإلاثرة بطريقة أخرى .ونقيس النتائج مث نعيد التجربة ونعكسها.فنطبق على اجملموعة
األوىل الطريقة الثانية وعلى اجملموعة الثانية الطريقة األوىل ونقيس النتائج .فإذا وجدان اختالفا يف النتائج
نرد ذلك إىل اختالف الطرائق.
مثال :أنخذ جمموعتني من الطلبة متكافئتني يف اخلصائص املعرفية مثل الذكاء ،الذاكرة االنتباه...اخل
مث جنعل اجملموعة األوىل حتفظ سلسلة من األرقام بطريقة القراء املتكررة .وجنعل اجملموعة الثانية حتفظ نفس
السلسلة بطريقة قراءة األرقام مث استعادهتا .ونقيس النتائج مث نقلب األسلوب ،فنطلب من اجملموعة األوىل
أن حتظ سلسلة أخرى من األرقام بطريقة االستعادة ونطلب إىل اجملموعة الثانية أن حتفظ نفس السلسة
بطريقة القراءة املتكررة .مث نقيس النتائج ومن حساب الفروق نكتشف أي الطريقتني أفيد لسرعة البحث.
ورغم أن التجريب أدق طريقة إال انه ال يوجد تصميم جتريب مثايل ميكن أن يطبق يف دراسة كل الظواهر.
فالتصميم الذي يصلح ملوقف معني ال ميكن أن يصلح ملوقف خيتلف عنه.

 أنواع العوامل اليت جيب ضبطها:ميكن تصنيف هذه العوامل إىل ثالثة وهي:
 -1متغريات اجملتمع األصلي :وهي تشمل صفات األشخاص الذين جنري عليهم التجربة ،مثل ذكائهم أو سنهم
أو جنسهم أو حالتهم الصحية ،كما تشمل على بعض خصائصهم االجتماعية.كمستوى أسرهم الثقايف
واالقتصادي واالجتماعي ،والبيئات اليت تربوا فيها .كذل يدخل ضمن هذه املتغريات اخلربات السابقة
لألشخاص الذين سيشاركون يف التجربة.
 -2اإلجراءات التجريبية :قد تؤثر هذه اإلجراءات يف املتغري التابع .وهي تضم أدوات التجربة ،االختبارات
أساليب املقابلة وأساليب التدريب...فإذا قام الباحث بتجربة يف تعليم احلساب مثال ،حيتاج أن يضبط
طريقة التدريس واإلجراءات اليت تتدخل مع عملية التدريس.
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 -3املؤثرات اخلارجية :ويقصد هبا العوامل الفيزيقية ،كالصوت والضوء وكذلك األشخاص اآلخرين الذين ال
جترى التجربة عليهم .ولكن يتدخلون فيها إبشرافهم على تنفيذها فيعترب هؤالء عوامل خارجية ينبغي ضبط
أتثريها.
اخلطوة الرابعة :إجراء التجربة
بعد االنتهاء من وضع التصميم التجرييب السابق الكر تصبح متغريات الدراسة وأدواهتا وفروضها
معروفة .ولذلك يقوم الباحث بتنفيذ التجربة متقيدا قدر اإلمكان ابخلطوط اليت رمسها لتجربته  0وهذا يعين
انه سيستعني بنفس األدوات اليت هيئها وينفذ أسلوب الضبط الذي وضعه ،وقد يضطر إجراء بعض
التعديالت أثناء التجريب لكنه يبقى متحفظا يف ذلك.
اخلطوة اخلامسة :دراسة النتائج وكتابة تقرير البحث.
تنتهي التجربة إبعطاء بياانت ال بد من إعادة تنظيمها للخروج بنتائج تربط بني التجربة وفروضها.
ولذا على الباحث أن يقوم بثالث أعمال متتالية تؤلف مبجموعها دراسة النتائج.
أوال :حيول البياانت اخلام إىل بياانت منظمة يف جداول حسب طريقة عني تناسب نوع البياانت وأغرض
الدراسة وطريقة معاجلتها.
اثنيا :يقوم إبجراء احلساابت اإلحصائية الالزمة الستخالص نتائج الدراسة من البياانت اليت نضمها .وهنا
ختتل هذه احلساابت حسب حاجة حتقيق الفروض ،فقد يستعني حبساب النزعات املركزية لبياانته كاملتوسط
احلسايب أو الوسيط أو املنوال .أو يقوم حبساب دالالت التشتت كاالحنراف املعياري أو مؤشرات العالقات
واألسباب كمعامل االرتباط أو الفروق...اخل
اثلثا :يقوم الباحث بتقسيم تلك البياانت ونتائج احلساب ،فيبني فيما إذا كانت نتائجه تؤيد صحة الفرض
أو تنفيها .ويستخلص التفسريات هلذه النتائج .وهنا يقارن بني الفروض اليت طرحها والنتائج اليت توصل
إليها.
مثال :كأن يقارن بني املتوسطات املتحصل عليها يف دراسة لقياس حتصيل الفقراء واألغنياء .وهنا حسب
العامل االقتصادي .أي يقارن بني متوسط حساب حتصيل الفقراء ومتوسط األغنياء.
 -4تقومي املنهج التجرييب:على العموم فمع أن املنهج التجرييب من أهم طرق البحث العلمي إال أن

دقة نتائجه وصدقها يتوقفان إىل حد كبري على دقة التصميم التجرييب ،ويقظة الباحث وقدرته على
التحكم يف ظروف إجراء التجربة واملوقف التجرييب ككل و كذا ويف املتغريات اليت يدرس أتثريها
وكذلك على موضوعية املالحظة ودقتها.
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*أمثلة عن البحوث التجريبية:

التجارب اليت قام هبا ابفلوف على الكالب ،وال شلي على الفئران ،وثورندايك على القطط
واجلشتطلت على القردة ،ودوث وثورندايك على انتقال أثر التعلم ،وجتارب ابنجهاوس على الذاكرة
والتذكر ،وواطسن على سلوك األطفال ،وكانون على االنفعاالت ،وكاتل على زمن الرجع.
مالحظة هامة :نالحظ انه مل يتم ذكر املالحظة كأحد خطوات املناهج العلمية وهذا ألهنا أداة ال ميكن
االستغناء عنها يف مجيع البحوث وهي تكون يف بداية كل حبث علمي.

سابعا :منهج دراسة حالة:

 -1تعريف منهج دراسة حالة :هو منهج مجع ووصف وتنسيق والتحليل العميق للمعلومات وتفسريها،
اليت يتم مجعها عن املفردة .أو هي عبارة عن حتليل دقيق للموقف العام للمفردة أو الفرد ،وبيان األسباب
اليت دعت إىل الدراسة.
هناك عدة تسميات تلتقي مع منهج دراسة حالة مثال ذلك "املنهج اإلكلينيكي ومنهج التشخيص
الفردي ومنهج السرية الذاتية ،منهج حتليل الواثئق الشخصية" ،...27وكلها هتدف إىل التعمق يف دراسة
احلالة أو مرحلة أو جانب من حياهتا أو حياهتا ككل.

 -2خطوات منهج دراسة حالة:

-1حتديد إشكالية الدراسة و املفردة أو العينة املدروسة و عادة ما تقتصر على حاالت قليلة ودقيقة.
 -2وضع فروض أولية لتفسري حلة املفردة املدروسة ومجع أكرب قدر ممكن من املعلومات عن احلالة
ومن مجيع املصادر املمكن الوصول إليها ومقارنتها يبعضها البعض للتأكد من صحتها.
-3وضع تفسري دقيق بعد دراسة املعلومات وعالقة العناصر املختلفة ابملفردة.
-4وضع وصف أو تشخيص أو برانمج عالجي على ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج والظروف
احمليطة ابحلالة.
-5اختبار مدى فاعلية الربانمج العالجي مثال أو مدى صدق ودقة التشخيص...وهذا ابملتابعة
املستمرة للحالة املدروسة ،وإحداث تعديالت على ما مت التوصل إليه من نتائج هنائية.
 -6صياغة فرضيات دقيقة ابالعتماد على نتائج الدراسة كبداية جديدة لبحث علمي أخر قصد
الوصول إىل إمكانية التعميم يف حالة التأكد من مصداقية النتائج السابقة.
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اثمنا:بعض املناهج العلمية األخرى:
 املنهج اإلكلينيكي:
هو "فرع من علم النفس التطبيقي خيتص ابملعرفة واملمارسة النفسية املستخدمة يف مساعدة العميل الذي
يعاين من اضطراب ما يف الشخصية ،يبدو يف سلوكه وتفكريه حىت ينجح يف حتقيق توافق أفضل .هو منهج
يشتمل التدريب واملمارسة الفعلية يف التشخيص والعالج .ويهدف أيضا إىل زايدة املعرفة السيكولوجية".28
وهو أنواع نذكر :منهج التشخيص الفردي ،منهج السرية الذاتية ،طريقة حتليل الواثئق الشخصية ،املنهج
ألتتبعي واملنهج الذايت أو ما يعرف يف بعض املراجع ابملنهج االستبطاين أو املنهج التأملي أو منهج املالحظة
الداخلية.
 املنهج اإلحصائي:
وخيتص ابلطرق العلمية جلمع وتنظيم وتقدمي وحتليل البياانت .فضال عن استخالص نتائج صحيحة
وعمل تقارير مناسبة على أساس ذلك التحليل .ويعتمد على اإلحصائيات ويستعمل أساليب إحصائية يف
معاجلة وحتليل املعلومات .وهو مصدر خصب للدراسات العلمية ولكنها ليست حبوث علمية ابملعىن
الدقيق .ألهنا ال حتتوي على التحليل املتعمق واستخالص التعميمات واالستنتاجات.
"من العسري يف التجارب النفسية معرفة مجيع العوامل املسببة يف احلال .ومن العسري أيضا ،يف كثري
من األحيان أن نتحكم يف مجيع العوامل اليت عرفناها .نتيجة هلذا السبب ال تكون النتائج اثبتة متاما .الطرق
اإلحصائية حلسن احلظ ،متكننا من تقرير املدى الذي ميكن االعتماد عليه يف استخدام النتائج ،حىت لو مل
نعرف مجيع العوامل املسببة ومل نضبطها مجيعا".29

 منهاج النمو والتطور:

 -1املنهج االرتقائي أو املنهج الطويل ألتتبعي :يقصد به دراسة الظاهرة عرب الزمن ،اهلدف منه الوصف
مع التأكيد على التغريات النمائية ،وتكون فيه البياانت قليلة عن عدد كبري من األفراد ،أو العكس.كما أن
املالحظة فيه غري مضبوطة ،وتتم الدراسة يف احلاضر مع التوجه حنو املستقبل .وهو منهج يؤسس للتنظري
قصد وضع مراحل النمو والتطور.ويعتمد على املالحظة املباشرة مع القياس غري انه قد يكلف كثريا وحيتاج
للوقت .ويعيبه أن العينة ميكن أن تتناقص لسبب من األسباب الوفاة ،التنقل ،اهلجرة ،رفض املتابعة...اخل،
أو تتغري تركيبتها أو ظروفها.
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 -2املنهج املستعرض:ويف هذا املنهج ميكن دراسة الظاهرة على أكثر من مستوى ولكن يف سياق زمين

واحد.
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منهج التحليل ألتتبعي :إن املنهج الطويل واملنهج املستعرض ورغم أمهية كل منهما إال أهنما ال يوفران
يف الكثري من الدراسات احللول املناسبة ،وال يصلون إىل النتائج املرجوة ،هلذا جلأ بعض العلماء إىل
املزاوجة بينهما يف شكل منهج اثلث مسي ابملنهج التحليلي ألتتبعي .وهذا يعين أن الباحث يقوم
ابلدراسة وفق الطريقة املستعرضة ويف نفس الوقت خيضع هؤالء األفراد للدراسة التتبعية.

 املنهج أالرتباطي:
يستخدم املنهج أالرتباطي يف حالة وجود عالقة بني متغريين أو أكثر ولكننا جنهل نوع ودرجة العالقة بني
السبب والنتيجة ،أو أن السبب والنتيجة غري واضحان بدقة ،فقد يؤثران على بعضهما بنفس الطريق ؟!
متغريين أو أكثر ،وحياول التعرف على نوع هذه العالقة(.سالبة/موجبة ) ،ودرجتها
يقيس العالقة بني ّ
(قوية/متوسطة/ضعيفة/معدومة) وهذا دون إحداث تغيري يف الظاهرة أو البيئة احمليطة هبا .والبحث أالرتباطي
ال يشري إىل السبب والنتيجة بل يشري إىل زايدة متغريين معا أو نقصاهنما معا ،أو زايدة أحدمها قد يؤدي
إىل زايدة األخر أو نقصانه .مبعىن أن هذا املنهج حياول أن يعرف إىل أي مدى يرتبط متغريان أو
أكثر(ارتباطا اتما وهو أمر اندر /ارتباط جزئي/معدوم وهذا اندر أيضا) على أن يكوانن من نفس مستوى
القياس الرتيب.
اهلدف منه هو وصف العالقات بني املتغريات قصد املساعدة على تفسري النتائج والظواهر ويتم فيه
مجع بياانت قليلة عن عدد كبري من األفراد ،وتكون فيه املالحظة مضبوطة عن طريق اإلحصاء
(نسب/أرقام) ومباشرة مع القياس وتتم الدراسة يف احلاضر من أجل التنبؤ ابملستقبل .وقد تكون النتائج غري
مؤكدة بسبب خطأ يف قياس الظاهرة .أو تعود للصدفة ،كما أهنم حياولون تفسري االرتباط على انه عالقة
سببية.
مثال :إذا أراد ابحث أن يعرف نوع العالقة بني السلوك الصحي ونوعية احلياة ،هنا ميكن االعتماد
على هذا املنهج .أما إذا أراد دراسة موضوع إدراك مفهوم الصحة واملرض لدى عمال املستشفيات ال
يصلح فيه املنهج أالرتباطي ،ألن الباحث هنا يريد معرفة كيف يدرك عمال املستشفيات الصحة واملرض
وال يوجد هنا شك يف وجود عالقة بني متغريين ،وال املتغريات هي من نفس املستوى.
*الفرق بني التجريب واالرتباط :التجريب يدرس العالقة بني املنبه واالستجابة بينما أالرتباطي يقيس درجة
ونوع هذه العالقة.
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 املنهج املقارن:

يرى البعض أن املقارنة هي حمور املنهج العلمي ،فمن خالل املقارنة ميكن معرفة أوجه التشابه
واالختالف ،وتصنيف اخلصائص للظواهر .واهلدف منه هو التفسري واملقارنة بني الظواهر ،وفيه املالحظة
مضبوطة عن طريق اإلحصاء ومباشرة .وتعتمد على القياس.وتتم الدراسة يف احلاضر ابلرجوع إىل املاضي.
وجتمع فيه بياانت قليلة عن عدد كبري من األفراد .واهلدف منها هو التوصل إىل نتيجة واحدة ابالعتماد
على عدة أسباب وتغريات ،وهو منهج شائع االستخدام.
يستخدم املنهج املقارن 30استخداما واسعا يف الدراسات القانونية واالجتماعية ،كمقارنة ظاهرة
اجتماعية بنفس الظاهرة يف جمتمع آخر ،أو مقارنتهما يف بعض اجملاالت االقتصادية والسياسية والقانونية.
ويتيح استخدام هذا املنهج املقارن ،التعمق والدقة يف الدراسة والتحكم يف موضوع البحث والتعمق يف
جانب من جوانبه ،فعلى سبيل املثال ميكن أن ندرس جانبا واحدا من جوانب املؤسسة االقتصادية :األداء
أو املواد البشرية.
وميكن أن تكون املقارنة إلبراز خصائص ومميزات كل موضوع من موضوعات املقارنة ،وإظهار أوجه
الشبه واالختالف بينهما .وتطور علم السياسة مثال مدين إىل حد بعيد للمنهج املقارن ،فلقد استخدمه
اليوانن الذين مثلت لديهم الدول اليواننية (املدن اليواننية) جماال لدراسة أنظمتها السياسية عن طريق
املقارنة ،وقد قام أرسطو مبقارنة  158دستورا من دساتري هذه الدول ،ويعترب ذلك ثورة منهجية يف علم
السياسة.
واجلدير ابلذكر أن الدراسات املقارنة للنظم االجتماعية وعمليات التغيري من بني االهتمامات الرئيسة
يف العديد من الدراسات التارخيية والقانونية والسياسية وغريها ،وقد استعمل رواد الفكر الغريب من أمثال:
كومت ،سبنسر ،هوبنز ،وغريهم التحليالت املقارنة للظواهر والنظم االجتماعية هبدف الكشف عن أمناط
التطور واجتاهاته ،كما جند مناذج أخرى من الدراسة املقارنة لدى الكثري من رواد العلوم االجتماعية يف
أعمال دوركامي وخاصة يف مناقشته لقواعد املنهج.
وطورت املدرسة الغربية وخباصة بعد إسهامات "دايف" و"موريه" يف الدراسات املقارنة للنظرية
السياسية والقانونية .كما القت الدراسة املقارنة اهتماما معتربا لدى رجال القانون واملؤرخني واالقتصاديني
رغم أن املقارنة ابملفهوم احلديث كمنهج قائم بذاته ،حديثة النشأة ،فإن عملية املقارنة قدمية قدم الفكر
اإلنساين ،فقد استخدم كل من أرسطو وأفالطون املقارنة كوسيلة للحوار يف املناقشة ،قصد قبول أو رفض
القضااي واألفكار املطروحة للنقاش.
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 مناهج أو حبوث الضرورات العلمية:

action research

اهلدف منها هو وصف وتفسري الظواهر احلاصلة يف احلاضر عن طريق مالحظة غري مضبوطة أو مضبوطة
ابلقياس وبشكل مباشر أو غري مباشر ،مع أدلة وواثئق ،وهي حبوث عملية تقتصر على أفراد وعناصر
الظاهرة.
 املنهج التأصيلي ( :االستقرائي)

" ويسمى هذا املنهج ابملنهج التجرييب ويعين هذا األسلوب ابستقراء األجزاء ليستدل منها على حقائق
تعمم على الكل ابعتبار أم ما يسري على الكل (فجوهر املنهج االستقرائي هو االنتقال من اجلزئيات إىل
الكليات أو من اخلاص إىل العام)".31
 املنهج االستنباطي:
(التحليلي) "وهذا املنهج هو على عكس املنهج االستقرائي ،املنهج االستنباطي يبدأ من احلقائق الكلية
لينتهي إىل احلقائق اجلزئية ،إي من العام إىل اخلاص ،فالباحث عندما يسلك هذا املنهج البحثي ينطلق من
قاعدة عامة ليقوم بتطبيقها على احلاالت اخلاصة أو الفردية".32
 املنهج االستبطاين:
هو من أهم املناهج املستخدمة يف علم النفس املعريف ،وال ميكن دراسة العمليات املعرفية دون
استخدام هذا املنهج ألن األمر يتعلق ابحلياة العقلية للفرد ،وال ميكن الدخول إىل عامله العقلي إال إذا قام
هو مبحاولة إخراجه لنا ولو عن طريق الوصف ابللغة ألن اللغة مرآة النفس كما قال "ليبتنز" فتحليل
أبني وأفضل من أي شيء آخر هذا من جهة.
األلفاظ ّ
من جهة اثنية أن منهج االستبطان ورغم ما يقال عنه يبقى منهج ميكن االعتماد عليه إذا ما حولنا
أن نكون أكثر دقة يف مالحظاتنا الداخلية ،ومالحظة اآلخرين وهم يالحظون أنفسهم ،وما جيعل
االستبطان أو ما يعرف ابلتأمل الباطين أكثر مصداقية هو مقارنة التقارير اليت تكتبها جمموعة أو عينة
الدراسة ،فمن السهل أن نالحظ نقاط التشابه واالختالف ،وابلتايل التأكد من تكرار االستجاابت يف
خمتلف التقارير ،كما ميكن حتويلها إىل معطيات إحصائية إذا كان األمر ضروراي.
يقوم هذا املنهج على مالحظة الشخص ملا جيري له داخل حياته االنفعالية والعقلية ،ومجيع جوانبه
الباطنية ،من خربات حسية وعمليات عقلية كالتفكري ،والتذكر واإلدراك ،والتصرف...اخل مالحظة منظمة
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املتيويت صاحل ،أصول البحث العلمي القانوين ،جملة الفقه و القانون5 :
املرجع نفسه6 :
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ميكنه وصفها إما يف حال حدوثها ،أو بعد حدوثها ،واحلقيقة أن املالحظة الباطنية ال ختتلف عن اخلارجية
كثريا فحىت علماء التجريب يقومون بسؤال الطبيعة والنفس"! وهي تكتب تقاريرها .وبناء على هذا حيللون.
فلو مل نسأل الطبيعة بطريقة التجربة ملا أجابت الطبيعة ،والنفس ،وملا عرفنا حقائق عدة ولعل أول ما
قام إبقحام التجريب على املنهج االستبطاين هو  G.E.MÜLLERيف دراسته للذاكرة حيث أنه كان يطلب
من األشخاص ليس جمرد التذكر وحسب بل أن حياولوا اإلدالء بتجربة التذكر هذه ويصفوهنا ،ومن خالل
تقاريرهم ظهرت أمور كثرية ككيفية إدراكهم للمعاين والربط بني عناصر املادة اليت يتذكروهنا وكيف يتصوروهنا
 ....اخل من األمور اليت عجز عنها التجريب لوحده.
هلذا كان التزاوج بني االستبطان والتجريب أمر مهم ،وأصبح هناك فعال استبطان جترييب .فهذه
الطريقة حتاول صرب سري احلياة الداخلية للفرد وهي يف حالة نشاط.
حىت تكون نتائج هذا املنهج صادقة إىل حد كبري .ميكن اختاذ بعض االحتياطات كمحاولة تدوين
املالحظة يف وقتها حىت ال تتعرض لتغيري كبري ابإلضافة إىل روح الشك يف كل ما حنصل عليه إال بعد تكرار
التجربة عدة مرات وخالل فرتات زمنية مالئمة وحىت ال نتدخل يف مالحظات احلالة الداخلية ،حناول جتنب
اإلحياء قدر املستطاع وذلك بتطبيق التجربة حبضور الفاحص واملفحوص وإعادهتا عدة مرات .وطلب كتابة
التقرير حول اخلربة اليت يعيشها املفحوص لوحده دون وجود الفاحص ،وطبعا مبقارنة النتائج املتحصل عليها
من التقارير املختلفة ابإلضافة إىل النقد العلمي املتحيز للتقارير ،ومالحظات الفاحص حول املفحوص
ميكن أن نصل إىل نتائج جد معقولة ال يشوهبا الكثري من الغموض والالعلمية.
يكمن للفاحص أيضا أن جيري التجربة بنفسه إن أمكن ،ليحس مبا أحسه املفحوص ويفهمه أكثر.
 منهج حتليل احملتوى:
عرفه بريلسون أبنه عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل وصف كمي هادف
ومنظم حملتوى أسلوب االتصال ،ويستخدم عادة يف دراسة مضامني مواد االتصال مكتوبة كانت أم
مصورة...كالصحف واجملالت واخلطب واألشعار...ويعتمد على الرصد التكراري لوحدة حتليل خيتارها
الباحث كأن تكون كلمة أو موضوع أو شخصية .مثال دراسة :القضية الفلسطينية يف الصحافة اجلزائرية
املكتوبة ابللغة الفرنسية.33
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 منهج املالحظة املضبوطة:

هذه الطريقة "عبارة عن مالحظة الطفل أو الفرد مالحظة مقصودة مدبرة ويف ظروف بيئية يعدها
الباحث إعدادا دقيقا حبيث يضمن متاثل املواقف اليت تكتنف األطفال املدروسني...وهذه الطريقة تطوير
لطريقة تسجيل حياة الطفل...كما أهنا تتيح لنا أن ندرس سلوك أكثر من طفل يف الوقت نفسه".34
 منهج املسح االجتماعي:
الذي يهدف إىل وصف وكشف األوضاع القائمة فعال ،من أجل اإلصالح أو وضع برامج
اجتماعية.
 املنهج األنثروبولوجي:

يقوم على أساس املالحظة امليدانية ،فيختار الباحث جمتمع أو قبيلة أو مجاعة ،مدينة ،ريف يف حماولة لفهم
ثقافة وتقاليد هذا اجملتمع (ويستخدم هذا املنهج أيضا من قبل الدول االستعمارية ألغراض سياسية
واقتصادية وإيديولوجية لتسهل عليها غزو أو السيطرة على بقية الدول)
 البحوث االستشرافية:
" أصبح استقراء املستقبل واستشراف آفاقه ضرورة فرضتها مستجدات احلياة املعاصرة ،لذلك فقد نشطت
منذ أربعينيات القرن املاضي حركة البحوث االستشرافية ،بل إن هناك اآلن حقال معرفيا خاصا هو علم
استشراف املستقبل .وتقوم فكرة االستشراف على مناقشة وختمني احتماالت وخيارات مستقبل ظاهرة أو
مجاعة أو جمتمع ما ،من خالل رسم سيناريوهات ،وطرح بدائل تصورية ميكن أن يؤول إليها املستقبل ،بناء
على استقراء تفاعالت احلاضر ،وبناء على املعطيات واملؤشرات الراهنة اليت ميتلكها الباحث ابلفعل.
وكمثال مستقبل أطفال الشوارع يف اجلزائر ،األبعاد املستقبلية للتغريات املناخية على سلوكيات وصحة
األفراد".35
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الفصل الثاين :منهجية وخطوات إعداد البحوث
-1

اختيار موضوع البحث:

الباحث أدرى بقدراته العلمية وميوله الشخصية ،الختيار موضوع يرغب هو بدراسته .كما ميكنه أن
يطلع على حبوث اآلخرين وحضور النقاشات العلمية ،والندوات وامللتقيات اليت من شأهنا أن تساعده على
اختيار موضوع دراسته ،غري أنه جيب األخذ آبراء الباحثني يف امليدان ألهنم اقدر على إعطاء الرأي
الصواب ،وحىت اكتشاف قدرات الباحث اليت قد ال ينتبه هلا لسبب أو ألخر .وذا تنبيهه إىل املخاطر اليت
يواجهها يف حبثه وكيفية جتنبها أو التخلص منها .هلذا جيب أن يكون املوضوع ضمن اهتمامات الباحث
وقدراته الفكرية واملادية ،وأن يكون موضوع يستحق فعال بذل اجلهد لدراسته وذو قيمة علمية .كما جيب
أن تتوفر األدوات والبياانت لدراسته.
"بعد أن خيتار الباحث اجملال العام الذي سيقع حبثه فيه عليه أن يقوم ابختيار جمال أخر يقوم فيه
بتحديد املوضوع الذي سيقوم ببحثه...وجيب على الباحث أن حيدد موضوع دراسته حتديدا واضحا ودقيقا
حبيث تتضح يف ذهنه أسس هذا املوضوع وعناصره الرئيسية مما يسهل عليه طرح األسئلة املناسبة ومجع
البياانت املالئمة ،وجيعله ال خيرج عن املوضوع فيجنبه بذل اجلهد الزائد عن احلاجة وإضاعة الوقت يف مجع
البياانت ال متت للموضوع بصلة "
 مستوايت القراءة
حىت يُ َوفَق الباحث يف اختيار املوضوع عليه ابملطالعة والقراءة العلمية اجلادة حول ما كتب عنه.
والقراءة ليست جمرد عادة يكتسبها الفرد ،أو عملية حتريك الشفاه إلصدار أصوات ،أو تتبع حروف
وسطور ،إمنا هي عملية معرفية هامة يف اختيار املوضوع .وتسمح القراءة بكشف أغوار البحث ،وأبعاده
وحتديد حدوده وعناصره ،كذا حتديد وجهة الباحث .هناك عدة تقنيات للقراءة العلمية منها:
 -5قراءة فهرسية سريعة :واليت يتم فيها تسجيل عناوين الكتب املناسبة للبحث وكذا أمساء املؤلفني يف
ميدان وختصص البحث.
 -6قراءة فهرسية لدوائر املعارف املتخصصة.
 -7القراءة التمهيدية للكتب املسجلة يف املرحلة ( )1لتقييمها.
 -8القراءة املتعمقة :التعمق يف قراءة الكتب ومفاهيمها وأفكارها.وجيب أن تكون هذه القراءة وقت
النشاط الذهين ،ويفضل القراءة حول املوضوع من األحدث إىل األقدم ،وتسجيل املصطلحات
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العلمية املتكررة ،وعلى الباحث أن يتصل ابلباحثني يف نفس امليدان للحصول على أحدث ما كتب،
ورأيهم يف املوضوع.
 -9قراءة ختصصية شاملة :هنا يقرأ فقط الكتب املتخصصة يف املوضوع احلديثة والقدمية منها.
 -10القراءة التخصصية املساعدة :يطالع مراجع متخصصة ابملوضوع لدعم وتبسيط وتوضيح حمتوايت
البحث ،كالدورايت واإلحصاءات ،الرتاجم ،شخصيات ،خرائط...اخل
 -11قراءة منظمة :على الباحث تنظيم أوقات املطالعة حسب ظروف اجلسم والذهن الصحية ،ويفضل
عدم القراءة يف النصف الثاين من الليل.
على الباحث إذا؛ قراءة املراجع ذات الصلة ابملوضوع بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،واالطالع على
الدراسات السابقة ُميكنه من التفكري ابملوضوع بطريقة أكثر منهجية ،وابلتايل ميكنه اختيار املوضوع بوضوح
كلما اتسع يف االطالع .ابإلضافة إىل أنه على الطالب عدم إمهال املعلومات واخلربات اليت اكتساهبا يف
سنوات التكوين األكادميي والرتبصات امليدانية .وكذا مناقشة املوضوع مع األساتذة والزمالء .هكذا؛ وبعد
اطالع الباحث على املراجع والدراسات السابقة يصبح قادرا على اختيار املوضوع بدقة.
 الدراسات السابقة:36
اختيار املوضوع يعتمد أيضا على الدراسات السابقة وبشكل أساسي واملقصود هبا الدراسات
والبحوث اليت قام هبا ابحث أو جمموعة من الباحثني ،أو هيئة ،منظمة...اخل تناولت املوضوع قيد الدراسة
أو مواضيع مماثلة له يف جانب من اجلوانب اليت يزعم الباحث دراستها يف حبثه.
ميكن االعتماد على هذا النوع من الدراسات يف جانبيها النظري والتطبيقي ،سواء تعلق األمر جبمع
املعلومات واالطالع على النتائج .أو االستفادة منها يف كيفية صياغة العنوان واإلشكالية والفرض ،وحتديد
املفاهيم .وحىت يف طريقة اختيار العينة واملنهج واألدوات وكذا التعرف على املصادر اليت مت االعتماد عليها
وطرق املعاجلة .فالدراسات السابقة تساعد الباحث على فهم حبثه وحتديد أسلوب إجرائه ،كما تساعده
على حتليل ومناقشة نتائجه ابالعتماد على نتائج الدراسات السابقة و املقارنة بينها .وتفيد كذلك يف جتنب
التكرار الغري املفيد للدراسات ،توفريا للجهد الفكري والوقت الذي سيضيع .كما تدل على مدى اهتمام
الباحثني مبوضوع معني وابلتايل أمهيته ابلنسبة لألفراد واجملتمع.
يستفيد منها الباحث ابإلضافة إىل ما سبق ذكره يف التعرف على أهم الصعوابت اليت قد تواجهه يف
دراسة هذا النوع من املواضيع ،وكذا االستفادة من قائمة املراجع .ويستحسن عرضها إما يف الفصل
التمهيدي أو األول ،أو عرضها يف الفصل التطبيقي.
 36هناك من يسميها دراسات مماثلة ،غري أنه للحصول على دراسة مماثلة أمر صعب إن مل يكن مستحيال هلذا نفضل تسمية السابقة.
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ميكن احلصول على الدراسات السابقة من املصادر األساسية وهي اليت حتتوي على املقاالت األصلية
للدراسات السابقة كاجملالت والدورايت واحلوليات والرسائل اجلامعية واألوعية اليت تشمل التقارير العلمية
األصلية ...كما ميكن احلصول عليها من خالل املصادر العامة مثل الفهارس املكتبية اليت تتضمن
ملخصات للبحوث والكتب والتقارير العلمية ،كما ميكن أن جندها يف املراجع بصفة عامة.
تقدم الدراسات السابقة ابلشكل املنظم الذي يناسب أكثر موضوع البحث ويبني مدى احلاجة
لدراسته والعالقة اليت تربطه بباقي الدراسات.
 حتديد اإلطار املرجعي للدراسة :لكل دراسة إطار مرجعي نظري يعتمده الباحث.

*تعريف اإلطار املرجعي :هو جمموعة موجهات خاصة بتخطيط البحث ،فيه حتدد املعامل الرئيسية يف
البحث و تسمح هذه املعامل ابلتفريق بني ما يفكر فيه الباحث وما يستطيع اجنازه يف الواقع.
(خصائص جمتمع البحث ،التصريح ابلزايرة ،الوسائل :الوقت ،املادة ،تقنيات االجناز)
يعين الدراسات والبحوث اليت تناولت نفس املوضوع ،أو موضوعا مشاهبا له من زاوية واحدة أو
أكثر .و اجملال العلمي الذي ينتمي إليه موضوع البحث .حتديد اإلطار املرجعي يساعد الباحث يف حتديد
اإلشكالية وأبعادها ،وعدم التكرار ،واختيار األدوات املناسبة ،كما تعرف الباحث على املشكالت
والصعوابت اليت واجهها الباحثون قبله ،وكيف مت اخلروج منها والتغلب عليها .ابإلضافة إىل معرفة النظرايت
والفروض اليت مت االعتماد عليه من قبل.
أيضا ميكن للباحث أن يتخذ من نتائج هذه الدراسات إن كانت دقيقة كمسلمات يعتمد عليها يف
شكل افرتاضات كانطالقة جديدة يف حثه .وابختصار اإلطار املرجعي يعين اإلطار النظري وامليداين الذي
يرجع إليه الباحث إلجراء دراسته حىت الوصول إىل النتائج ،وحتليلها ضمن هذا اإلطار وليس ضمن غريه.
إذ من غري املعقول أن تكون منطلقات البحث معرفية وأتيت النتائج لت َفسر حتليليا؛ ألنه من املفروض
األدوات واألساليب املستخدمة يف كامل خطوات البحث بداية من اإلشكالية تكون قد صيغت وصممت
على أساس املنطلق النظري الذي ينتمي إليه الباحث أو تبناه .مثال ذلك:
 االحرتاق النفسي للمعلمني ذوي النمط (أ ب) وعالقته أبساليب املواجهة (الصحة النفسية) إساءة املعاملة املدرسية وعالقتها ابألمن النفسي لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية بقسنطينة( .علمالنفس املدرسي)
 شروط اختيار موضوع البحث
من أهم شروط اختيار الباحث للموضوع هو أن يكون قادرا على اجنازه (وهذا بعد مناقشته مع
املشرف) كما جيب أن يكون يف إطار ختصصه ،من حدود ما ميتلكه من قدرات معرفية ورغبة صادقة يف
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االنطالقة الفعلية الجناز هذا العمل ,ألنه على الباحث تذكر دائما أن هناك شروط منهجية مهمة عليه
النتباه هلا وأخذها بعني االعتبار .منها الوقت احملدد الجناز البحث ،وكذا اإلمكاانت املادية ومدى وتوفر
العينة واألدوات.
مبعىن أن يكون الباحث مؤمننا مبوضوعه وأبنه يستطيع اجنازه مع تعديالت ضرورية يف كل خطوة
وليس تغيري املوضوع بشكل كامل ,فقد ال يكون الوقت كافيا لذلك ,ألن البحوث بصورة عامة والبحوث
االكادميية تكون حمددة يف الغالب مبدة زمنية .عكس بعض البحوث اليت تتطلب وقت أطول.

 -2حتديد عنوان البحث:
هو جمموعة من الكلمات املنسجمة أتيت أعلى املادة وتدل على حمتواها ،ومن وظائفه إعالم القارئ
بطبيعة املوضوع ويلخصه .تتم صياغة العنوان بطريقة واضحة ودقيقة وموجزة ،وبلغة سلسة سليمة ،ال
يستخدم فيها كلمات صعبة وال كلمات فارغة ال معىن هلا .حيث يعرب هذا العنوان املقرتح عن طبيعة
املوضوع املدروس وأمهيته واهلدف منه بشكل ضمين .ويدل على حمتوايت الدراسة (مبعىن أن يكون هناك
انسجام بني العنوان وحمتوايت الدراسة) .ويفضل أن يصاغ العنوان يف شكل مجلة امسية.
ال تستخدم العبارات غري علمية والغامضة يف العنوان .وجيب أن ال حيتوي على فكرتني متناقضتني.
كما تتضح من خالله متغريات الدراسة بشكل دقيق .يفضل أن ال حيتوي العنوان على كلمات ال قيمة هلا
مثل :دراسة يف ،حبث حول ...اخل .أن ال يكون خمتصرا بشكل خمل ،وال طويال بشكل ممل .على الباحث
جتنب تكرار املصطلحات فيه قدر اإلمكان .والبد للباحث أن يسأل نفسه جمموعة من األسئلة منها:
* هل حيدد عنواين جمال املشكلة املدروسة بوضوح (موضوع /اهلدف/العينة/الزمن/املكان)...؟
*هل هو واضح كفاية ليفهمه املطلعني عليه؟
*هل املفاهيم واملصطلحات اليت يتضمنها واضحة وذات صلة مباشرة ابملوضوع؟
تطبيق :ما الفرق بني العناوين التالية؟
 املراهق :دراسة سيكولوجية خماطر االكتئاب على البشر دراسة الشخصية عن طريق خط اليد (اجلرافولوجي) املوت اختيارا :دراسة نفسية اجتماعية موسعة لظاهرة قتل النفس ما حتت األقنعة ،اعرف شخصيتك وشخصية من تعرفاخلجل وبعض أبعاد الشخصية38

 تشكل اهلوية األان لدى عينة من طالب وطالبات جامعة سطيف  2تبعا لبعض املتغريات األسريةواالجتماعية.
 إدراك املسنني للقبول  /الرفض من طرف األبناء وعالقته ابألعراض االكتئابية ،دراسة مقارنة بني املسننيواملسنات.
 الفروق يف مسات الشخصية بني املبدعني وغري املبدعني يف جمال اهلندسة املعمارية شروط حتديد العنوان:
 أن يكون خمتصر ومعرب عن املوضوع (يف حدود 15كلمة).37 العنوان يعكس  %70من إشكالية الدراسة. -1عنوان وصفي :يدرس خصائص مثال ،حيتاج إىل إحصاء وصفي كالتكرارات نسب مئوية ،منوال وسيط
متوسط...
 -2عنوان يتضمن عالقة :حيتاج إىل معامالت ارتباط
 -3عنوان يف شكل فروق :حيتاج إىل z ; t ; k2
 - 4يف شكل اثر حيتاج إىل حتليل االحندار.
" عموما ينبغي أن تتوفر ثالث مسات أساسية يف العنوان هي:
 -1الشمولية :أن يشمل عنوان البحث اجملال احملدد واملوضوع الدقيق الذي خيوض الباحث فيه ،وعلى
اجملال املؤسسي أو اجلغرايف الذي خيصه ،وكذلك الفرتة الزمنية اليت يغطيها البحث إذا تطلب األمر
مثال :استخدام احلاسوب يف خدمات املعلومات يف املكتبة اجلامعية العراقية للفرتة -1993
 :1998دراسة تقوميية
 -2الوضوح :ينبغي أن يكون عنوان البحث واضحا يف مصطلحاته وعباراته ،وحىت يف استخدام بعض
اإلشارات والرموز .
 -3الداللة :ونقصد هبا أن يعطي عنوان البحث دالالت موضوعية حمدد للموضوع ،واالبتعاد عن
العموميات .وترتبط الداللة على موضوع البحث عادة ابلشمولية والتغطية ،أي أن يكون العنوان
شامال ملوضوع البحث وداال عليه داللة واضحة".38
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"من الضروري استشارة األساتذة األكفاء إلبداء أرائهم ومقرتحاهتم حول عنوان البحث ملناقشة
مدلوالته ،والتعرف على أبعاده ،ومن مث يتم تعديل العنوان قبل اختاذ إجراءات تسجيله...ذلك أنه وبعد
استكمال البحث وطباعته فإنه سيصنف ضمن قوائم املكتبات ويفهرس ضمن جمموعاهتا حسب العنوان
فالبد من التأكد من متيز كلماته ،حبيث تكون مفتاحا ملضمونه ،دالة على موضوعه ،تساعد على تصنيفه
وفهرسته بشكل صحيح".39

 -3صياغة اإلشكالية:

* تعريف املشكلة  : problèmeظاهرة حتتاج إىل حل .فاملشكلة جزء من اإلشكالية.
*تعريف اإلشكالية  :problématiqueهي طرح أو تصور فكري يصوغه الباحث ملعاجلة ظاهرة ما.

*تعريف اإلشكالية االستفهامية :هي عرض هدف البحث يف شكل سؤال يتضمن إمكانية التقصي
هبدف إجياد إجابة ،ويستحسن أن ال تتجاوز  7-5تساؤالت.
تعد اإلشكالية من أهم وأصعب مراحل تصميم البحوث والدراسات العلمية .فهي اليت حتدد للباحث
نوع الدراسة وطبيعة املنهج املستخدم ونوع األدوات ،وطبيعة املعلومات اليت جيب احلصول عليها والفروض
واملفاهيم اليت جيب حتديدها وكيفية اختيار العينة ،وجتدر اإلشارة إىل أن صياغة اإلشكالية تتأثر بعدة عوامل
منها امليول الشخصية للباحث ،واالجتاه العلمي الذي يتبناه ،واملعايري االجتماعية والثقافية اليت ينتمي إليها،
وابلتحديد ختصص الباحث.
اإلشكالية؛ إذا عبارة عن سؤال حيتاج إىل إجابة ،أو خالف وجهات النظر حيتاج إىل توفيق ،أو
وضعية ال يشعر فيها الباحث ابلرضا ،نظرية حتتاج إىل أتكيد ،مشكلة حتتاج إىل حل ،عدة خيارات حتتاج
إىل اختاذ قرار...اخل .فاإلشكالية هي عبارة عن إعادة بناء للمعلومات املستقاة من الواقع ،على مستوى
فكر وتصور الباحث .أي أن الباحث حياول جتسيد الفكرة اليت تدور يف ذهنه وحيوهلا إىل إشكالية واليت
كانت من قبل عبارة عن مشكلة .و جيب أن تصاغ اإلشكالية على ضوء أهداف البحث ،وأن تتضمن
جماالت الدراسة بوضوح .تكون صياغتها مبنطق علمي سليم يعتمد على نتائج الدراسات السابقة .وعلى
الباحث أن يوضحها بشكل خاص ودقيق غري عام أين ميكن فهم مشكلة البحث ابلضبط.
 أنواع صياغة اإلشكالية :تصاغ اإلشكالية بطريقتني
 صياغة تقريرية :أي تصاغ يف شكل عبارات توضح موضوع البحث وحيثياته والظروف املؤثرة فيهوالعناصر املشكلة له.

 38قندجيلي ،عامر .)2008( .البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية و االلكرتونية .عمان :اليازوري :ص 48-47
 39أبو سليمان ،عبد الوهاب .)2005( .كتابة البحث العلمي :صياغة جديدة( .ط .)9.الرايض :مكتبة الرشد .ص 54
40

 صياغة استفهامية :تصاغ يف شكل سؤال واضح حيتاج إيل إجابة واضحة .ويفضل صياغتها يف شكلسؤال واضح وحمدد ال حيتاج إىل تفسري أو أتويل.
 الشعور ابملشكلة وحتديدها:
لضمان صحة اختيار إشكالية تستحق أن تكون موضع حبث علمي ميكن أن نطرح عدة تساؤالت
لتقيمها:
 هل يستحق هذا املوضوع اجلهد الذي سيبذل يف اجنازه؟ هل يقع ضمن ميويل العلمية وقدرايت الفكرية؟ هل ميكن دراسة هذا اإلشكال بصورة علمية سواء كانت نظرية أو ميدانية ،أو كالمها؟ هل هو إشكال علمي جديد؟ أو هو مكرر بكثرة جيب التخلي عنه؛ ألنه مضيعة للوقت. هل ُدرس هذا اإلشكال من جوانب أخرى ،أو يف ختصصات خمتلفة؟ هل ميكن اجنازه يف املدة احملددة؟ ما هو اهلدف الرئيسي(األهداف) من هذا البحث؟ هل ستكون النتائج املتحصل عليها مفيدة وتضيف اجلديد على املستوى العلمي أو التقين؟ هل ستكون النتائج املتحصل عليها مفيدة على مستوى الفرد واجملتمع؟إذا كانت اإلجاابت أكثرها سلبية فيجب التخلي على هذا اإلشكال والبحث عن أخر ،دون
اخلضوع للتعصب ،أو العناد السليب أو حتيز معني.
" لكي يتم حتديد املشكلة حتديدا دقيقا جيب على الباحث أن حيصل على إجاابت كاملة وكافية
للتساؤالت اآلتية:
 ما هي الظواهر اليت دلت على وجود املشكلة؟  -هل هناك ترابط بني تلك الظواهر وظواهرأخرى قائمة يف جمتمع البحث؟  -هل هذه الظواهر متثل أعراضا متجانسة للمشكلة أم أعراضا متنافرة هلا؟
هل لديك معلومات كافية حول مشكلة البحث؟  -ما هي طبيعة املعلومات اليت لديك وما مصدرها؟40
 ما هي العوامل املؤثرة على املشكلة وهل هذه العوامل قابلة للدراسة والقياس؟"... مصادر اختيار اإلشكالية:
ميكن للباحث أن يستقي إشكالية حبثه من خالل عدة مصادر نذكر منها:
 -1اإلحساس الشخصي ابملشكلة .سواء على املستوى الشخصي أو األسري أو املهين أو اجملتمعي...
 -2ختصص أو عمل الباحث وخربته .فمعايشة التجربة تفيد الباحث كثريا يف استطالع حقيقة
اإلشكال.
40
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 -3االطالع على الرتاث الفكري والعلمي للتخصص وخاصة الدراسات السابقة.
 -4االطالع على الدراسات السابقة وكذا تتبع املشكالت اآلنية اليت يعاين منها اجملتمع.
 -5التعاون واالحتكاك أبصحاب اخلربة واملشاركة يف احملافل العلمية وحضور امللتقيات والندوات
العلمية.
 -6رغبة الباحث وحماولته اجلادة يف فهم وتفسري ظاهرة معينة أو حتقيق فرض معني أو التحقق من
صدق نظرية أو قانون سبق التوصل إليه.
 -7املطالعة واألحداث اليومية اليت يعيشها الفرد.
 العوامل املؤثرة يف اختيار اإلشكالية  :تتأثر إشكالية البحث عموما بعدة عوامل منها:
 -1مدى اهتمام الباحث ،فحب دراسة موضوع معني تعترب من أهم الدوافع لنجاح الباحث يف حبثه
والصرب حىت االنتهاء منه.
 -2أمهية وقيمة املوضوع علميا.
 -3أصالة وجدية البحث ومدى وضوحه وحداثته.
 -4توفر املصادر واملراجع ذات العالقة.
 -5إمكانية إجراء هذا البحث ضمن احلدود املادية والبشرية والزمنية.
 -6أن تَكون اإلشكالية املصاغة ضمن التخصص ،وأن تكون ذات جوانب حمددة .مبعىن أن يكن
الباحث ملما ابجملال الذي ينتمي إليه.
 -7دراسة وتوقع الصعوابت اليت يواجهها الباحث عند قيامه هبذه الدراسة .وتكون هذه الصعوابت
حميطة وذات اتصال مباشر مبشكلة حبثه.
 صياغة اإلشكالية بني الطالب واملشرف:

عندما نطرح سؤال على الطلبة حول املوضوع الذي يريدون اجناز مذكرة حوله ،تكون استجابتهم عادة
بكلمة واحدة تعرب عن ظاهرة أو متغري أو وحدة واحدة .فيكون اجلواب مثال :أريد أن أدرس االكتئاب أو
الشعور ابلوحدةّ! لكي نساعد هذا الطالب عليه أن جييبنا عن جمموعة أخرى من األسئلة أمهها:
 ملاذا هتتم هبذا املوضوع ابلذات؟ هل قرأت حول هذا املوضوع؟ ماذا تريد من هذا املوضوع؟ أو ماذا تريد أن تبحث يف الشعور ابلوحدة؟ هل تريد معرفة أسببها؟ خصائص الفرد الذي يعاين منها؟ هل تريد البحث يف الشعور ابلوحدة لدى التالميذ؟ أم لدى الراشدين  ،لدى النساء ،الرجال...؟42

 هل تريد دراسته لوحده أم مع متغري واحد؟ أين تريد إجراء هذه الدراسة؟هذه األسئلة و غريها تساعده يف حتديد القصد الذي جعله خيتار املوضوع .ميكن الرتكيز على ثالث أسئلة
رئيسية مع التوضيح من خالل األمثلة:
أمثلة:
 1ملاذا هتتم هبذا املوضوع ابلذات؟
* دراسة العالقة الزوجية الناجحة :ملساعدة الذين يواجهون صعوابت يف حياهتم الزوجية.
*دراسة شخصية املدمن :ملساعدة املدمنني يف حد ذاهتم .أو ملساعدة األولياء...
 2ما هو اهلدف من املوضوع؟ (الوصف ،تصنيف ،تفسري ،فهم ،ضبط)
* تريد معرفة األسباب اليت تؤدي ألطول عمر الزواج.
* تريد معرفة مسات شخصية املدمن ،ما الذي يدفع املراهق لإلدمان
 3ماذا تعرف إىل حد اآلن عن املوضوع؟
 معلومات نظرية ،تقييم هذه املعلومات الفعلية ،معلومات منهجية من خالل الدراسات السابقة*ميكن أن حنصل بعد اختياران للموضوع على عدة معلومات منها :نسب الطالق ،نسب الزواج ،ظروف
الزواج ،عمر املتزوجني ،نسبة املدمنني...
تطبيق :يف نقاش مع زميلك الذي أراد معرفة مدى إمكانية دراسة موضوع حول ظاهرة اختطاف األطفال.
كيف ميكن أن تساعده يف طرح األسئلة لالستمرار يف املوضوع أو تعديله وضبطه بطريقة علمية؟ أو التخلي
عنه.

 -4كتابة مقدمة البحث:
تعترب مقدمة البحث كمدخل أساسي يعتمده الباحث للتعريف ابلعمل الذي سيقوم به؛ وهلذا فهي
بوابة البحث العلمي .تشتمل مقدمة البحث على املعلومات والعناصر التالية :متهيد أو مدخل عام للبحث
اإلشارة إىل أمهية وأهداف البحث ابختصار ،تقدمي خلفية نظرية للبحث (بسرد بعض احلقائق والنتائج
واإلحصائيات من دراسات مماثلة أو قريبة) .ابإلضافة إىل ذلك إشارة موجزة لنوع الدراسة واملنهج العلمي
املتبع وكافة إجراءات الدراسة ابختصار شديد .مع تقدمي علمي للتساؤل الرئيسي أو التساؤالت الفرعية
للبحث ،يف األخري التعريج على أهم عناصر البحث وفصوله .فهي عبارة عن وصف وتفسري ألهداف
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الدراسة ،وجمال الدراسة و الظروف اليت أدت إىل صياغتها ،يعين ابختصار تقدمي عام حملتوايت وأجزاء
البحث.
تطبيق :يقرأ األستاذ على الطلبة فقرتني؛ لنفس املوضوع ،واحدة عبارة عن مقدمة واألخرى إشكالية
تقريرية ويطلب منه إجراء املقارنة بينهما.

-5

صياغة الفــرضيات العلمية

 -1تعريف الفرض العلمي:
هو حل مؤقت يتوقعه الباحث للمشكلة املدروسة وحياول التحقق منه من خالل جمموعة من
اإلجراءات .ويعرب الفرض العلمي عموما عن عالقة سببية بني موضوعني أو ظاهرتني (أ) و(ب) .حيث
تعرب الظاهرة (أ) عن السبب والظاهرة (ب) عن النتيجة .وميكن القول عموما أن أغلب الفرضيات ترتكز
على هذا األساس .وهبذا ميكن اعتبار الفرض العلمي كفكرة مبدئية تربط بني الظاهرة املدروسة وبني أحد
أو عدة عوامل مرتبطة ومسببة هلذه الظاهرة .ابإلضافة إىل إمكانية اعتبار أن الفرض العلمي عبارة عن
حدس أو توقع منطقي لنتيجة ما واليت ستؤكدها نتائج هذه الدراسة أو تنفيها.
عموما ميكن اعتبار الفرض على أنه "تصميم مبدئي تظل صحته موضع اختبار ،ويلزم أن يعتقد
الباحث يف صحة فرضه .فاهلدف من وضع الفروض هو اختبارها حىت ميكن استكشاف مدى تطابقها مع
احلقائق والبياانت" .ونشري إىل أنه ميكن إجراء دراسات علمية دون صياغة فروض علمية خاصة يف دراسة
حالة وبعض البحوث الوصفية؛ غري أن الفرض يبقى ضروري يف البحوث التجريبية.
تصاغ الفروض بطريقتني مها :الطريقة االستداللية وفيها يعتمد الباحث على ما الحظه من سلوكيات
مث حياول وضع تفسري أويل والتأكد منها من خالل الدراسات السابقة لتفصيل املؤشرات ومن مث صياغة
الفرض .والطريقة االستقرائية وهي اليت يعتمد فيها الباحث على الرتاث النظري والنظرايت يف صياغته
للفروض.
-2

أمهية الفرض العلمي:

تساعد الفرض على إجياد حلول مبدئية بطريقة علمية سليمة .كما تساعد الباحث على حتديد
اخلطوط العلمية اليت يتبعها يف حبثه ،كتحديد نوع املنهج واألداة املناسبة لفحص هذه الفروض ،والعينة
املستخدمة يف البحث .ابإلضافة إىل توفري جهود الباحث الفكرية واملادية .ويعتمد الفرض الدقيق على
مدى دقة اإلشكالية فكلما كانت اإلشكالية عامة كلما صعب حتديد الفرض.
 -3شروط صياغة الفرض العلمي:
 -1الصياغة الواضحة للفرض دون تعقيد أو تداخل .مبعىن التوافق ضمن املوقف الكلي.
 -2صياغة مباشرة و خمتصرة وإجرائية
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 -3أن تكون الصياغة موجزة قدر اإلمكان مع توضيح هدف ومعىن هذا الفرض.
جيب أن يكون الفرض قابل للتطبيق والقياس أو الدراسة (قابل للصياغة و التأكد من صحتها).
 -4كما جيب أن يعتمد على أسس نظرية علمية معينة .مبعىن أن يكون هلا إطار نظري واضح .مثال:
مدرس الرايضيات واملقياس الصعب .ميكن
 -5أن ينسجم الفرض مع احلقائق والبحوث السابقة والنظرايت العلمية .أي متوافقة مع اإلطار النظري
الذي استمدت منه.
 -6يصاغ الفرض بشكل تقريري .مثال :توجد فروق يف التحصيل الدراسي لصاحل التالميذ الذين
يستخدمون الوسائل التكنولوجية يف التعلم.
 -7الصياغة التأكيدية وليس الصياغة االستفهامية
 -8يصاغ الفرض بشكل صفري .مثال :استخدام الوسائل التكنولوجية ال يؤدي إىل حتسني مستوى
االستيعاب لدى طلبة علم النفس.
 -9أن ال حيتوي الفرض على تناقض بني القضااي املطروحة.
 -10حتديد نوع العالقة بني املتغريات (ارتباطيه /سببية /موجهة)
 -11يستحسن أن حيتوي الفرض العلمي على فكرة أو مشكلة واحدة .و لو تطلب األمر صياغة
عدة فرضيات.
 -12جيب أن يكون الفرض العلمي مبين على أساس خربة واطالع الباحث.
 -4أنواع الفرضيات العليمة:

 أنواع الفرضيات حسب صريورة البحث وتفكري الباحث يف املوضوع وهي:
 -1فرضيات عامة  /فرض مفاهيمي.
 -2فرضيات حبثية (موجه /غري موجه).
 -3فرضيات إحصائية.
 أنواع الفرضيات من حيث اهلدف
 -1فرضية ارتباطيه:
 موجهة (ذات االجتاه) وتكون سالبة أو موجبة غري موجهة (عدمية االجتاه) -2الفرضية الفارقة :متجهة -غري متجهة
 -3الفرضية التنبؤية
 -4الفرضية السببية
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 -5الفرضية الصفرية
 أنواع الفروض حسب عدد املتغريات:
 -1أحادية املتغري :مثال :يزداد انتشار األمراض النفسية يف اجملتمع منذ  15سنة
 -2ثنائية املتغري :سببية -ارتباطيه -سببية مقارنة -تنبؤية -تفاعلية.
 -3متعددة املتغريات.
 -4سببية :مثال تؤدي الضوضاء إىل تشتت االنتباه.
 -5سببية مقارنة :مثال خيتلف الطفل يتيم األم ويتيم األب يف النمو االنفعايل.

أمثلة :عرض جملموعة من الصياغات املختلفة.41
 ختتلف درجة تفضيل اختاذ القرار ابملخاطرة ابختالف التفاعل بني الدافعية الدراسية وقلق االمتحان. توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القدرة على استيعابمادة العلوم الطبيعية ابستخدام اجملسمات لصاحل اجملموعة التجريبية.
 احلرمان العاطفي يف مرحلة الطفولة املبكرة يؤدي إىل أتخر النمو االنفعايل يف مرحلة املراهقة. ممارسة األنشطة الرايضية يؤدي إىل زايدة الثقة ابلنفس لدى املراهقني. توجد فروق يف متوسط درجات الشعور ابلطمأنينة النفسية بني األطفال املسعفني وأطفال الشوارع. توجد عالقة ارتباطيه بني مستوى الطموح واإلصابة مبرض متالزمة داء العظمة. توجد عالقة بني الرضا الوظيفي وسنوات العمل لدى األساتذة اجلامعيني. توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بني درجات اخلجل ودرجات الشعور ابلوحدة النفسيةلدى عينة من املراهقني
 ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات اختاذ القرار ابملخاطرة ومستوى الطموح بني الذكورواإلانث.
 يؤدي التدريب على التفكري املرن إىل اخنفاض درجة قلق االنفصال لدى عينة من األصدقاء. يؤثر املستوى االقتصادي و /الثقايف لألسرة أتثريا سلبيا على احتماالت اإلصابة ابألمراض النفسية. كلما زاد مستوى الرضا عن العمل كلما زادت اإلنتاجية . ترتفع نسبة الوفيات يف املناطق احلارة منها يف املناطق الباردة. -عدد املصابني بداء السكري يف تزايد مستمر منذ  10سنوات

ميكن أن تصاغ الفروض بعدة طرق كما أشران سابقا غري أن هناك ثالثة أنواع األكثر استخداما هي:

 41جتدر اإلشارة إىل أن هذه املقرتحات جمرد أمثلة توضيحية و ميكن للطالب أو الباحث أن يعيد صياغتها مبا يتناسب و اهلدف الدقيق من دراسته
واملنهج املتبع.
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 -1الفروض البحثية :تسمى ابلفروض املباشرة أو املوجهة أو فروض اإلثبات .وهنا حتدد اإلجابة

املتوقعة للسؤال املطروح يف اإلشكالية ،مبعىن أن الفرض يصاغ بشكل مباشر يؤكد وجود عالقة
سالبة أو موجبة بني متغريين أو أكثر.
*وقد تكون هذه العالقة موجهة (متجهة)عندما ميلك الباحث أسبااب حمددة يتوقع من خالهلا العالقة بني
متغريين.
مثال :يكون مستوى القلق عند الطلبة األذكياء أعلى منه عند الطلبة ذوي الذكاء املنخفض.
*وقد تكون العالقة غري موجهة عندما ميلك الباحث أسباب جتعله يتوقع وجود اختالف يف مستوى العالقة
بني املتغريين ،دون أن يكون قادرا على توقع اجتاه هذا االختالف .ويف هذه احلالة ميكن صياغة الفرضية
على النحو التايل :توجد فروق يف مستوى القلق بني الطلبة األذكياء والطلبة منخفضي الذكاء.
* أمثلة عن الفروض البحثية:
 توجد عالقة بني مستوى الطموح املهين ونوعية اإلنتاجية لدى عمال مصنع االلكرتونيات املنزلية. خيتلف طلبة علم النفس العيادي عن طلبة علم النفس الصناعي يف أساليب التفكري. يؤدي عدم االنتظام يف املراجعة إىل اخنفاض درجات التحصيل لدى الطلبة. هناك عالقة موجبة بني املستوى االقتصادي ومستوى الطموح األسري. تعلم الكتابة على اآللة الراقنة يؤثر على حتسني تعلم الكتابة على احلاسوب. توجد عالقة سالبة بني العدوانية وحتقيق الذات. تفوق قدرة اإلانث على حتمل الضغط النفسي قدرة الذكور. درجة حتصيل الطلبة يف االمتحان املوضوعي أعلى من درجات حتصيلهم يف االمتحان املقايل. -2الفروض اإلحصائية:
خالل صياغة هذا النوع من الفروض يقوم الباحث بتحديد عالقة بني املتغريات يف توزيعات اجملتمع
وله صياغتان :الفرض الصفري والفرض البديل وقد يكون موجه أو غري موجه.
* أمثلة عن الفروض اإلحصائية:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلانث والذكور يف اجتاهاهتم حنو استخدام االنرتنت. ال توجد فروق دالة إحصائيا بني املراهقني والراشدين يف القدرة على التوقع. يوجد ارتباط سالب دال احصائيا بني السلوك الصحي واملستوى االقتصادي لدى سكان والية سطيف. هناك ارتباط موجب بني الدافعية لإلجناز والنجاح يف العمل عند عمال مصنع اآلالت الكهرومنزلية. يرتبط اإلحساس ابلدونية ارتباطا سالبا بتوقع الفشل عند املذيعني يف اإلذاعة.47

 1-2الفرض الصفري  nulle :𝐻0هو فرض إحصائي حتت االختبار ويعرف بفرض النفي ،يعين ينفي
وجود عالقة بني متغريين أو أكثر .ويقوم الباحث بصياغة الفرض الصفري ابتعادا عن التحيز ،ولعدم علمه
أو وثوقه بوجود هذه العالقة أو الفروق بني املتغريات .بسبب عدم توفر املعلومات والبياانت الكافية.
يعترب الفرض الصفري من أسهل الفروض صياغة وحت ُققاً ألنه األكثر حتديدا ووضوحا .وابلتايل أكثر
قابلية للقياس والتحقق من صدقه ،وذلك ابالستفادة من علم اإلحصاء (لتحديد نوع ودرجة العالقة،
وحلساب الفروق ،متوسطات الدرجات واحنرافها)...

*أمثلة عن الفروض اإلحصائية الصفرية:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب والطالبات يف اجتاهاهتم حنو استخدام احلاسوب. ليس هناك فرق يف قدرة احلفظ بني الطلبة والطالبات. ال توجد فروق بني أداء األطفال وأداء املراهقني يف مهارة اللعب بربامج احلاسوب. ال توجد فروق يف الطول بني الذكور واإلانث يف سن التاسعة. -ال توجد فروق بني الذكور واإلانث يف القدرة اللغوية خالل مرحلة الطفولة املبكرة.

 2-2الفرض البديل  alternative :𝐻1أو الفرض الوصفي والذي يقوم على افرتاض وجود عالقة ،وهو
املقابل املنطقي للفرض الصفري مبعىن معاكس له .وميكن أن يكون موجها أو غري موجه.42
أمثلة عن الفروض اإلحصائية البديلة:

 توجد فروق دالة إحصائيا بني أداء األطفال وأداء املراهقني يف مهارة اللعب بربامج احلاسوب. توجد فروق بني الطلبة والطلبات يف القدرة على االنتباه لصاحل الطلبة. توجد فروق بني األصحاء واملرضى يف تصور الصحة واملرض.توجد عالقة ارتباطيه موجبة بني التفاؤلية الواقعية وتقبل الذات لدى عينة من املعاقني حركيا.
 توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات اجملموعتني التجرييب والضابطة يف التوافق النفسي لصاحلاجملموعة التجريبية بعد تطبيق الربانمج.

 -3الفروض التجريبية:
يعترب الفرض التجرييب حدسا جيدا أو توقعا معقوال للنتيجة اليت سوف تتوصل إليها الدراسة .وهي فروض
تشري إىل نوع من العالقة السببية بني متغريين أو أكثر.
*أمثلة عن الفروض التجريبية:
 العالج الكيميائي أكثر فعالية يف التخفيض من أعراض القلق العام من العالج التحليلي.42

يستخدم اختبار الطرف الواحد  one tailedيف حالة الفرضيات املوجهة واختبار الطرفني  tow tailedيف حالة الفرضيات غري املوجهة.
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 مشاهدة األطفال ذوي القابلية لالستثارة االنفعالية ملشاهد العنف يؤدي إىل زايدة االستجاابت العدوانيةلديهم.
 طريقة العصف الذهين أكثر فعالية يف تدريس الرايضيات من طريقة اإللقاء. تكرار  20كلمة غري مفهومة مخس مرات ميكن من حفظها يف ساعة واحدة. احلرمان احلسي ملدة أربعة أايم يؤدي إىل اإلصابة ابالكتئاب. الصوت العايل لألستاذ يؤدي إىل ظهور استجاابت غري متوقعة لدى التالميذ. ارتفاع درجة احلرارة يؤثر على درجة انتباه التالميذ. صوت األستاذ يؤثر على درجة االستيعاب لدى الطلبة. العقاب املستمر يؤدي إىل اإلصرار على اخلطأ لدى األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة. مساع القرآن الكرمي مدة ساعة كل ثالثة أايم يؤدي إىل حتسن لدى مرضى اخلواف من الظالم. كثرة األسئلة داخل الصف تزيد من دافعية األستاذ للبحث عن املعلومات. -زايدة األجور يؤدي إىل زايدة اإلنتاج يف املصانع.

و ميكن تقسيم الفرضيات كالتايل:

 -1الفرضيات العامة  générales hypothèsesوتسمى فرضيات العمل travailأو الفرضيات النظرية
وهي متثل التفسري اجملرد أو التنبؤي لعالقة مل تنشأ بعد بني حدثني أو جمموعتني من احلقائق.
 -2الفرضيات البحثية  h. de rechercheأو اإلجرائية  h. opérationnellesهي ترمجة ملموسة
للفرضيات النظرية أي تسمح ابلتحقق من الفرضيات النظرية من خالل صياغتها بشكل إجرائي يف إطار
حبث خاص.
 -3الفرضيات اإلحصائية و التنبؤات التجريبية :يعتمد على عدة نقاط نلخصها فيما يلي
*علماء النفس يدرسون السلوك من خالل عدة نقاط :الشدة ،النوعية ،احلضور والغياب...
*العثور على املؤشرات اخلاصة ابلقياس وأكثرها استخداما ،مقاييس النزعة املركزية كالوسيط واملتوسط
واملنوال...
* إجياد األداة اإلحصائية املناسبة لتحليل هذه النتائج.
* األدوات اإلحصائية يكون هلا هدف مزدوج:
 القياس الكمي لألحداث أو العالقات املتواجدة بينها (أي اإلحصاء الوصفي) -حتديد ما إذا كان التغيري يف األحداث تغيري مهم أم عرضي فقط (أي اإلحصاء االستداليل)
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 -5قبول الفرض أو رفضه:
إن فحص الفروض واختبارها يهدف إىل إمكانية رفض أو قبول هذه الفروض.فإذا استطاع الباحث
أن جيد ما يؤكد فرضه من أدلة نظرية وواقعية وعلمية واملناسبة ملا مت اقرتاحه يف الفرض فيعترب مقبوال وقد
حتقق.
أما إذا مل يستطع الباحث إجياد ما يؤكد فرضه أو صحة اقرتاحه األول فهذا ال يعين انه فرض خاطئ
بل جيب أن تعاد الدراسة الن األمر قد يكون بسبب عدم وجود إمكانيات مناسبة لقياس واختبار الفرض
كما قد يكون بسبب أخطاء ارتكبها الباحث يف أحد خطوات حبثه .وهنا يبقى الفرض قائما وحيتاج إىل
حماوالت أخرى .أما يف احلالة اليت جند فيها أدلة علمية ميدانية ونظرية تعارض الفرض الذي صنعناه وتثبت
عدم صحته ،فانه يصبح فرضا خاطئا أو نقول مل يتحقق الفرض.وال جيب اإلصرار عليه (حتيز) ،وعلى
الباحث أن يضع فرضا بديال إلعادة واستمرار الدراسة.
اجلدول رقم ( )2يوضح تصنيفات القرارات اليت يتخذها الباحث عندما خيترب الفرضية الصفرية.43
املوقف
قرار الباحث
قبولHo

 Hoصائب

 H1صائب

قرار صائب

خطأ

type

II β

خطأ

رفضHo

type I α

قرار صائب

 -1فرض صفري خاطئ ،إذا كانت النتائج تؤيد خطئه نرفضه فالقرار صحيح.
 -2فرض صفري صحيح ،إذا كانت النتائج تؤيده نقبله فالقرار صحيح.
 -3فرض صفري خاطئ ،إذا كانت النتائج بينت صحته نقبله فالقرار خاطئ (خطأ .)β
 -4فرض صفري صحيح ،إذا كانت النتائج بينت خطأه نرفضه فالقرار خاطئ (خطأ .)α
مصادر اخلطأ:

اجلدول رقم ( )3يوضح مصادر اخلطأ

خطأ β
 -خطأ يف قياس

 β -صغيرة جدا

 α -كبرية جدا (10% )0.10

معاجلة خطأ أو خطأ يف التطبيق

 -االستعمال غري الصحيح لالختبار أحادي الذيل.

 α -صغرية جدا

43

خطأ α
 خطأ يف قياس -عينة غير عشوائية -حتيز الباحث

أنظر البطش ،حممد و أبو زينة ،فريد .) 2006( .مناهج البحث العلمي :تصميم البحث و التحليل اإلحصائي .عمان :دار املسرية ص 194
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الفرق بني فرضية البحث و االفرتاض:

افرتاضات  assumptionsالبحث ومسلماته هي معتقدات أكادميية علمية يعرضها الباحث لدعم وجهة
نظره أو فرضياته أو اإلجاابت اليت وضعها ألسئلة حبثه .وهي أيضا حقائق عامة مسلم بصحتها عموما يف
جمال املعرفة دون أن حنتاج إلثباهتا يف البحث" .فاالفرتاضات هي جمموعة من املسلمات على شكل عبارات
متثل أفكارا صحيحة ومسلما هبا تساعد الباحث على بناء التصميم اخلاص بدراسته".44
 الفرض ال يُقبل كأداة لتفسري الظاهرة إال بعد إثباته والتحقق من صحته

 واالفرتاض يُقبل دون احلاجة إىل إقامة الدليل على صحته .مبعىن أن الباحث ال يقوم جبمع البياانت
اليت تدعمه.
 من جهة أخرى ينبغي أن تكون االفرتاضات أو املسلمات اليت يستخدمها يف البحث صحيحة
ومقبولة عقليا ،فقد يفرتض ابحث أن التفكري العلمي يتضمن مهارات معينة ميكن تعلمها.
 االفرتاضات قد تكون ظاهرة أو ضمنية ،أي قد تظهر صراحة يف خطة البحث ،أو قد تكون
متضمنة يف سياق إجراءات البحث .ويفضل أن حتدد االفرتاضات بصورة واضحة ،ألهنا تساعد يف
توفري الوقت واجلهد .كما تساعد على حتديد إجراءات البحث حبيث ال تتعدى احلدود املرسومة
هلا ،واملسلمات اخلاطئة سوف تعرضه لألخطاء واملزالق ،وابلتايل التشكيك يف صحة النتائج.
حيث أن املسلمات عبارة عن جمموعة من العبارات يضعها الباحث أساسا لبحث ،ويُسلم بصحتها
دون أن حيتاج إىل إثباهتا .أو إقامة دليل عليها ،فهي عبارة عن حقائق واضحة بذاهتا وال حتتاج إىل برهان.
وتشتمل على البديهيات واحلقائق .ويشرتط يف االفرتاضات ما أييت:
" -أن ال ختالف حقائق علمية معروفة.
أن تكون مسلم هبا ال تقبل الشك. أن تكون ذات عالقة ابلبحث و ال خترج عن موضوعه.45
 أن يستطيع الباحث الدفاع عنها".مثال عن االفرتاضات:
 االجتاهات تتغري التدريب حيسن املهارات الطفل املسعف يعاين من حرمان عاطفي 44لألطالع أكثر راجع عباس حممد .وآخرون .املرجع السابق :ص98
 45عطية حمسن .) 2009( .البحث العلمي يف الرتبية :مناهجه ،أدواته ،وسائله اإلحصائية .عمان :دار املناهج .ص 74
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 املهارات اليدوية و الفكرية تنمى التدريب يؤدي إىل حتسني ما مت التدريب عليه مثال احلركات الرشيقة أو الكتابة ،مسك القلم النمو :يتم عرب مراحل -مرحلة املراهقة مرحلة تغريات فسيولوجية عميقة

 -6أمهية الدراسة:

تشري أمهية البحث إىل املسامهات اليت سوف تقدمها للمعرفة اإلنسانية أو الفرد واجملتمع ،أو كلها
مجيعا .كما تعرف أبهنا الفائدة من املوضوع أو قيمته.
تتوقف أمهية البحث على أمهية الظاهرة أو املشكلة املدروسة وهذا من خالل:
 معرفة مدى انتشار هذه الظاهرة أو ندرهتا ،أتثريها السليب أو االجيايب على األفراد واجملتمع. ومدى ما ميكن أن نستفيد من خالل نتائجها سواء حبل مشاكل عالقة أو توضيح وتفسري غموضمعني أو استكشاف حقيقة ما أو اخرتاع اجلديد.
 كما وتظهر أمهيتها من خالل انشغال الباحثني هبذه الدراسة من عدمه ،وهذا حسب احلاجة. وكذا مدى مسامهة هذه الدراسة يف صياغة النظرايت ووضع القواعد العلمية الصحيحة وإثراء املعرفةالعلمية للبشرية.
 أمهية حتديد األمهية:
إن توضيح أمهية الدراسة يساعد على:
 تقييم الدراسة :يعين هل هلا قيمة علمية (إضافة معرفة جديدة أو التأكد من السابقة) ،أو قيمة اجتماعية( املنفعة على اجملتمع هبم مشكالته وحلها وفهم الظواهر الدخيلة)
 احلكم على أصالة املوضوع حتديد جدية الباحث وجدة البحث جذب انتباه القراء من خالل طرح منهجي دقيق وجديديف حني عدم توضيح أمهية الدراسة يؤدي إىل:
 فتح الباب للمطلعني عليه لتقييمه وأتويله حسب وجهات نظرهم. -املخاطرة ابجناز حبث قد ال يكون مهما.

 تصاغ األمهية ابستخدام الكلمات والعبارات التالية:
 أمهية فهم و معاجلة الظاهرة على مستوى الفرد واجلماعة لعدم تعقدها أكثر._ زايدة انتشار الظاهرة...أو ندرهتا
 خطورة املوضوع...أو قيمته االجيابية52

 ضرورة وصف وفهم...الظاهرة_ ضرورة إجياد حلول للظاهرة املدروسة...
 طرحه بشكل منهجي واضح... طرح املوضوع املكرر بصورة ختتلف عن سابقتها... اإلميان ابملوضوع وضرورة دراسته... التأسيس للدراسات الالحقة... التأكد من صحة النتائج السابقة... زايدة املعرفة و إضافة اجلديد... مالحظة مشكلة ما على مستوى مصاحل أو مؤسسات معينة... التوعية والتحسيس... لفت االنتباه ابلنسبة للمهتمني والباحثني واملعنيني...و غريها من الدوافع اليت جتعل من املوضوع ذا قيمة علمية جتعله يستحق الدراسة.
وميكن للطالب أو الباحث صياغة أمهية الدراسة على شكل نقاط أو على شكل فقرة تقريريه.

 -7أهداف الدراسة:

من الطبيعي أن يكون لكل حبث علمي  -بل من الضروري  -هدف أو عدة أهداف ،حىت يكون
ذا قيمة علمية .الغرض من الدراسة يفهم عادة على أنه السبب الذي من أجله يقوم الباحث هبذه الدراسة.
وكلما كانت األهداف عامة وغري شخصية كانت أكثر نفعا وذات داللة علمية؛ هذا ال يعين انه ال توجد
حبوث هلا أغراض شخصية إال أن األمر يف هذه احلالة يكون غري قابل للتعميم وابلتايل ال يستفيد منه
اجلميع.

 تعريف أهداف البحث:
" األهداف يف خطة البحث هي النهاايت أو األغراض اليت يسعى الباحث إىل حتقيقها ،عند االنتهاء من
حبثه .و ميكن أن ينظر لألهداف كحل للمشكلة ،أو خطوة على طريق احلل ،أو هناية يرغب الباحث
الوصول إليها فيما يتعلق مبشكلة الدراسة .و ميكن التعبري عنها على شكل مصفوفة ثنائية البعد (الفعل x
احملتوى)" 46وجيب أن تكون األهداف املصاغة واضحة حمددة مباشرة و ميكن حتقيقها .وأن تكون وثيقة
الصلة ابملشكلة ،قابلة للتحقق يف ضوء اجلهد والوقت املخصص للبحث و حىت يف إطار إمكاانت الباحث
الفكرية و املادية.
 46البطش ،حممد و أبو زينة ،فريد .املرجع السابق :ص 50-49
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اهلدف العلمي عادة هو الفكرة أو الغرض الذي يريد الباحث حتقيقه أو التحقق منه .هلذا جيب أن
ِ
بس فيها إبشكالية وفروض
تصاغ بوضوح يُ َسه ُل إدراك معناها ،وأن تكون هلا عالقة مباشرة وواضحة ال لُ َ
الدراسة ،و األهم أن تكون قابلة للوصول إليها علميا.
وميكن تقسيم األهداف يف البحث العلمي إىل:
 -1اهلدف العلمي أو النظري :ويكون على شكل أغراض يريد الباحث حتقيقها من خالل االطالع
على حقائق األمور إلشباع الفضول العلمي ،وإثراء وتطوير املعرفة البشرية  ،وهذا ابإلنتاج العلمي
( مذكرة ،حبوث ،دراسات إحصائية وجتريبية)...
 -2اهلدف العملي التطبيقي :وهذا ابستخدام النتائج اليت توصل إليها الباحث من تفاسري للظواهر
وإجياد حلول للمشاكل املدروسة ،وتطبيق هذه النتائج يف الواقع لتنمية وخدمة اجملتمع .على
مستوى األفراد واجلماعات واجملتمعات.
تنقسم أهداف البحث إىل :أهداف عامة و أهداف خاصة أكثر دقة ووضوح وتكون بصيغة مباشرة
* فوائد حتديد األهداف اخلاصة:
 تنظيم عملية مجع املعلومات مثل حتديد العينة واألداة. وضوح اهلدف ساعد على تصميم البحث. ساعد يف تقييم الدراسة بطريقة موضوعية.* عدم حتديد األهداف اخلاصة يؤدي إىل التخبط يف الذاتية وضياع الوقت ،وصعوبة إهناء الدراسة
 تصاغ األهداف ابستخدام الكلمات التالية:
 حتديد – حماولة حتديد  -التعرف – معرفة نوع العالقة أو األسباب -وصف – حصر -كشفخصائص – فحص -بناء مقياس أو برانمج – تبيان حقيقة – توضيح – ترتيب -تصنيف -قياس
درجات -مقارنة – الربط -تطوير -تقنني -تسجيل -التحقق من -الربهنة على ...وختتلف هذه
التعبريات حسب طبيعة كل دراسة.
أمثلة:
 التعرف على املشكالت النفسية لدى املراهق يف الثانوية حتديد أنواع اضطراابت التوافق لدى الطالبة (حتدي اجلنس) يف املؤسسة اجلامعية (حتديد املستوى ومكاناجلامعة).
 تبيان اثر أساليب املعاملة الو الدية -اإلمهال -على النمو النفسي االجتماعي للطفل؟.... بناء مقياس ملستوى الطموح يناسب خصائص اجملتمع اجلزائري و التوزيعات اإلحصائية فيه. قياس العالقة بني متغريين54

*ميكن للطالب أو الباحث صياغة أهداف الدراسة على شكل نقاط – وهي املفضلة لوضوحها ودقتها-أو
على شكل فقرة تقريريه.
-8حدود الدراسة :أبعاد ،جماالت

يستحيل التحكم يف خصائص اجملتمع و ظواهره (اجلغرافية والعددية ،زمنية ،ومجيع جوانب الظاهرة)
هلذا جيب وضع حدود و حتديد أبعاد الظاهرة و اجملالت اليت تتعلق هبا .وعلى الباحث ذكر األسباب أو
الدوافع هلذا التحديد منها :أن الوقت ال يكفي ،اجملتمع املتاح كبري جدا ،يصعب التوصل لعناصره
صعوابت...اخل
 أنواع حدود الدراسة :زمانية مكانية أو جغرافية بشرية منهجية

للدراسة جمالت جيب أن حتدد قبل البدء يف البحث و هي كالتايل:
 -1اجملال اجلغرايف :ويتم ذكر املكان أو املنطقة اليت تتم فيها الدراسة ( اسم املؤسسة /املدرسة /املصنع
/املركز /اجلامعة /احلي/املدينة /الريف /الوالية /الدولة)( الشمال  /اجلنوب /الوسط /شرق /غرب)
حسب ما حتتاج إليه الدراسة من توضيح.
 -2اجملال البشري :عينة البحث اليت ستقام عليها الدراسة أو التجريب(عددها/خصائصها).
 -3اجملال الزمين :ذكر الوقت الذي أجريت فيه الدراسة (الصباح /املساء) والزمن الذي استغرقته
(الساعات/األايم /الشهور /السنوات).
 -4اجملال املنهجي :تعيني املنهج املتبع ونوع الفرض ،وطريقة اختيار العينة ،واألدوات املستخدمة
وأساليب معاجلة املعلومات.
 الفرق بني حدود و حمددات الدراسة:
" يف أثناء مراحل البحث يواجه الباحث جمموعة من املعيقات و العوامل اليت حتد من تعميم نتائج
دراسته اليت سحبت منه عينة الدراسة ،وهذا ما يسمى مبحددات الدراسة .ومييز الباحثون الثقاة مصطلح
حدود البحث من مصطلح حمددات البحث ،فبينما يشري مصطلح حدود البحث إىل إطار البحث الذي
جيري فيه؛ مما يقود إىل أن نتائج هذا البحث غري قابلة للتعميم إال على املنطقة اليت أجري فيها البحث؛ أما
47
مصطلح حمددات الدراسة فهو يتعلق ابألسئلة اليت مل تتعرض هلا الدراسة".
ضها الباحث على نفسه تلقائيا منها:
حدود الدراسة هي اليت يَف ِر ُ
 حتديد جوانب املشكلة :حدود منهجية -حتديد املصطلحات اإلجرائية (وهنا التعميم يكون ضمن حدودالتعريف)
 47عباس حممد .و آخرون .املرجع السابق :ص100-99
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 حتديد جمتمع وعينة الدراسة :حدود بشرية. حتديد األدوات واملنهج :حدود منهجية. حتديد الفرتة الزمنية إلجراء الدراسة :حدود زمنية. -حتديد مكان إجراء الدراسة :حدود مكانية

أما خحمددات الدراسة فتكون مفروضة على الباحث:

 حمددات هلا عالقة ابلعادات و التقاليد و األخالق حمددات مالية عدم توفر املعلومات أو عدم السماح للباحث ابحلصول عليها عدم تعاون أفراد العينة -استثناء املؤسسات اخلاصة يف الدراسة؛ ألن الدراسة حول املؤسسات العمومية فقط

 -9حتديد املفاهيم و املصطلحات

 تعريف املفهوم :ميكن تعريف املفهوم بعدة تصورات
املفهوم :هو تصورات ذهنية جملموعة متنوعة من الظواهر اليت تزيد مالحظتها و للعالقات املوجدة بينها.
املفهوم :هو صورة عقلية تتكون من خربات اجتماعية
املفهوم :هو جتريد وتعميم خلصائص املفهوم.
املفهوم :هو جتميع جملموعة من احلقائق (أشياء) تشرتك يف خصائص معينة حتت عنوان واحد.
 ماذا نعين ابملفهوم ؟
نعين ابملفاهيم أراء أو أفكار أو جمموعة من املعتقدات حول شيء معني أو أمساء تطلق على األشياء
اليت تكون من صنف واحد كاحليوان أو األقالم أو األخالق،االضطراابت النفسية .كما ميكن تعريف
املفهوم على أنه " جتريد أو وسيلة ُخمتَزلة لتمثيل عدد من احلقائق هبدف تبسيط التفكري ،وذلك عن طريق
جتميع جمموعة من األحداث ،أو الظواهر حتت عنوان عام واحد "
واملفهوم يف العلوم االجتماعية هو اصطالح جتريدي ميكن اعتباره جزء مهم من البناء العام للنظرية.
ما مييز املفاهيم أهنا غري اثبتة بل هي ديناميكية .قد تتغري وتتحول تبعا لتغري العصر وظروفه (إيديولوجيا
األمراض ،التصورات  )..وتنشأ املفاهيم عن خربات اجتماعية و جتارب األفراد .فهي إذا ختتلف ابختالف
األفراد واجلماعات.
بعض املفاهيم قد ختتلف من فرد ألخر ومن بيئة ألخرى .كمفهوم االحنراف (املخدرات ،شذوذ
جنسي ،اإلرهاب...ومفهوم األخالق ،واحلياء ،وحرية التعبري؛ قد ختتلف مفاهيمها من جمتمع ألخر أو من
زمن ألخر.
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 صعوبة حتديد املفهوم :

يصعب حتديد املفهوم ألنه:
 نتاج اجتماعي وابلتايل قد خنتلف يف املفهوم. قد يكون أكثر من معىن للمفهوم الواحد. قد يتضمن املفهوم ألفاظا غامضة. إشكالية وجود مفاهيم جديدة مل يُتعرض هلا من قبل وبشكل مستمر ،يعين كل مرة حيتاج األفرادوالباحثني إلجياد تسميات ألشياء جديدة ومبتكرة.
 خصائص املفهوم :
لكل مفهوم علمي خصائص بنائية و وظيفية:
اخلصائص البنائية :نعين هبا األفكار و الصفات العلمية واملواد اليت تتكون منها املفاهيم ،و التغريات اليت قد
تطرأ عليها .مثال :مفهوم املرض النفسي :نعرفه على أنه "جمموعة من االضطراابت (فكرة) اخلطرية (وصف)
تصيب النفس البشرية ،قد تكون مؤقتة أو دائمة (وصف تغريات) .وتتميز أبعراض نفسية جسمية (مواد
مكونة) .ختتلف حدهتا (وصف تغريات) من مرض ألخر".
اخلصائص الوظيفية :هي املهام و الوظائف و اخلدمات اليت يقدمها املفهوم لتوضيح املعىن ملا يتم دراسته،
ومساعدته يف فهم الفرض أو املشكل األصلي.كأن نعرف املرض النفسي على " أنه اضطراب نفسي يعرقل
(وظيفة) تقدم مراحل النمو على مستوى واحد أو أكثر من مستوى".

أمثلة:
احليوان

األخالق

اإلرهاب

ال يفكر
ال يتكلم
تتحكم فيه الغرائز
(حكم مصائب ،حكم غري صائب)
جانب معريف
جانب اجتماعي ( سلوك مقبول ،سلوك مرفوض)
( خري ،شر ،حالل ،حرام)
جانب ديين
إداري (رشوة ،بريوقراطية)
شوارع ( سرقة ،قتل)
سياسي ( هتميش،فرض الرأي ،ديكتاتورية)
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 الفرق بني املفهوم ،املصطلح ،التعريف:
املفهوم :هو جتميع جملموعة من احلقائق (أشياء) تشرتك يف خصائص معينة حتت عنوان واحد.

املصطلح :الداللة اللفظية للمفهوم ،على ماذا يدل املفهوم .الفقر مصطلح ملفهوم معني انتج عن تصور
معريف و اختزال جملموعة من اخلصائص.
املصطلح :ما اتفق عليه من طرف العلماء
عرف األمر ،أي أَعلم به غريه.
التعريفّ :

التعريف :هو عبارة عن ذكر شيء تستلزم معرفته معرفة شيء أخر.
التعريف :هو حماولة لوضع املوجهات احملددة للمفهوم قيد الدراسة.

حتديد املؤشر :ما هي العالمات املالحظة يف الواقع و اليت ميكن من خالهلا حتديد هذا البعد .فاملؤشر هو
الظواهر القابلة للقياس و املالحظة.
املرضى املقيمني يف املصحات العقلية أغلبهم من أسر مفككة.* األسر املفككة :هي مفهوم ألهنا عبارة عن خمتصر جمرد لظواهر عديدة قابلة للمالحظة و اليت ميكن أن
تكون هلا عالقة بوضعية األسرة (طالق ،هجران ،انفصال نفسي ،موت ،عمل األب بعيدا،)...كثرة
الشجار...
الدخل ( نقدا ،اكتفاء)
سكن (واسع ،ضيق)
* الفقر
لباس ،أكل (ضرورايت كماليات)

الدخل ،السكن ،اللباس هي مؤشرات للفقر ،وهي خصائص مشرتكة بني جمموعة من األشخاص أو
األشياء و خيتلفون عن فئات أخرى .املفهوم إذا جيمع بني عدد معني من األجزاء و اخلصائص يف نفس
الكمية أو اللفظ ،كلما زادت درجة جتريد املفهوم زادت عمليات جتسيده للوصول إىل مستوى من الواقع
امللحوظ.
مثال :نسبة املواليد= عدد األطفال الذين ولدوا يف وقت معني.
الدخل :معيار نقدي
الريف :جمموعة معايري فيزيقية (نقص املرفقات ،تربية الدواجن ،ليس بلدية)
*الرضا الوظيفي :العالقة ابلزمالء ،اإلدارة ،الدخل ،مكان العمل ،الوقت ،توفر املرافق ،هذا اجملموع املعقد
من الوقائع امللموسة تعطي معىن للمفهوم أثناء جتسيده للواقع وهو الرضا الوظيفي.
أزمة اهلوية ،التفاؤلية الالواقعية ،مفاهيم حتتاج إىل توضيح تعريف للتبديد الغموض و ضبط املوضوع.
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*اختاذ القرار ابملخاطرة (تعريف أساسي) :هو نشاط عقلي معقد يهدف إىل لالستجابة ملوقف معني يتطلب
اختيار بديل كحل أفضل من بني عدة بدائل و يكون هذا التفضيل دون األخذ بعني االعتبار املخاطر اليت
قد تصاحبه.
أمثلة عن التعريف:

االغرتاب النفسي :حالة نفسية يشعر الفرد خالهلا ابلغربة النفصاله عن ذاته و عن رغباته و مبادئه و قيمه
وطموحاته...وتبدو من خالل إحساس الفرد بعدم الفاعلية واالنسحاب من الواقع بسبب عوامل نقص
متعلقة ابحلصيلة املعرفية لذاته من جهة وحمصلة املعارف والسلوكيات االجتماعية والثقافية من جهة أخرى.
 يعرف أيضا أنه الشعور ابنعدام األمن سلوك مفارق للجماعة ،و الشعور ابلالهدف و ال معىن والالمعيارية والعزلة االجتماعية والتمردواالغرتاب عن الذات والتشيؤ réification
تعريف العزلة االجتماعية :شعور الفرد ابلوحدة والفراغ النفسي واالفتقار إىل األمن والعالقات احلميمة والبعد عن اآلخرين حىت وإن وجد بينهم.
 تعريف القلق :تعميم(فكرة) الستجاابت اخلوف احلادثة كنتيجة ملواقف أو أحداث (مكوانت) ما.( تعريف سلوكي) ل دوركسي و شامنز.

 -تعريف القلق :هو انفعال يرتبط بتوقع خلطر حمتمل( .تعريف أساسي) (تعريف معريف لبيك فالقلق هو

خلل فكري) Beck

 تعريف القلق :شعور (فكرة) غامض (وصف)غري سار ابلتوقع (مكون)و اخلوف(مكون) والتوتر(مكون)مصحوب عادة ببعض اإلحساسات اجلسمية(مكون وصفي) ،و أييت يف نوابت (مكون وصفي) تتكرر
لدى نفس الفرد( .تعريف حتليلي لفرويد)
 تعريف القلق :حالة انفعالية مؤقتة يشعر هبا الفرد يف مواقف التهديد فينشط جهازه العصيب املستقلوتتوتر عضالته ويساعد ملواجهة هذا التهديد ( .تعريف وظيفي)
مثال :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات قلق االنفصال لدى عينة من املطلقات
و عينة من غري املطلقات مبدينة سطيف.
* الطالق إجرائيا :هو انفصال مت بني زوجني تقره السلطات املدنية ابحملاكم اجلزائرية ،وعليه فاملطلقة هي
املنفصلة عن زوجها واملصادق على طالقها من طرف احملكمة ابجلزائر.
* العمر عند الزواج والطالق
* قلق االنفصال إجرائيا :الدرجة اليت يتحصل عليها املبحوثني على مقياس قلق االنفصال.
كل هذه التفاصيل وغريها جيب توضيحها وضبطها لتحديد املفاهيم يف البحث
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 تعريف املفهوم أو املصطلح:

يكون التعريف إما ابستخدام عدة كلمات لتعريف كلمة واحدة .كأن نقول الذكاء "هو القدرة على
التوافق النفسي و االجتماعي" .وقد نعرف املفهوم بذكر صفاته أو سلوكياته اليت يتضمنها أو تدل عليه،
كأن نعرف الذكاء" أبنه القدرة على القراءة (سلوك) اجليدة (صفة) "ويعرف هذا النوع من التعريفات
ابلتعريف السلوكي .مبعىن أنه سلوك قابل للمالحظة والقياس.
وحىت يكون هلذا التعريف معىن وقيمة علمية جيب أن يكون مستمدا من اإلطار النظري الذي تبناه
الباحث(أحادي  /متكامل) يف دراسته[ .و هنا نذكر أنه يف بعض األحيان حنتاج إىل قبول بعض التعريفات
أو املصطلحات كمفهوم واضح ال حيتاج إىل تعريف ،حىت تكون لدينا نقطة بداية للتعريفات .مثال  :نعرف
القلق العصايب "على أنه مرض نفسي " هنا ال حنتاج إىل تعريف املرض ألنه واضح ومتفق عليه ،وخاصة إن
مل يكن موضع اختالف بني الباحثني املختصني يف امليدان] .
 ميزات التعريف اجليد :
يتميز التعريف اجليد بعدة خصائص من أمهها:
 -1أن يكون موجز دون اإلخالل ابملعىن(ال واسع ممل/وال ضيق خمل)
 -2أن ال يتضمن عبارات غامضة ،ابستخدام االستعارة أو احملسنات البديعية .مثال :اجلمل سفينة
الصحراء .أو القمر دليل املسافر.أو الصحة اتج فوق رؤوس األصحاء ،واملرض بالء فوق رؤوس
املرضى.
 -3أن ال حيتوي التعريف على املصطلح املراد تعريفه .كالقول الثقافة :هي الثقافة اليت متيز جمتمع عن
آخر.
 -4أن حيدد اخلصائص األساسية للمصطلح املعرف .مثال الثقافة " :تعين املعلومات واملؤهالت واخلربة
ُ
العلمية والفنية والرتاثية اليت حيملها أبناء اجملتمع بعد دراستهم وتدريبهم واحتكاكهم ابلواقع
االجتماعي".
 أنواع التعريفات:
هناك نوعان أساسيان للتعريفات وهي كاأليت:
 -1التعريف األساسي :أو النظري يستخدم هذا النوع من التعريفات مفاهيم أخرى ليعرف املصطلح.
كأن نعرف القلق املرضي :أبنه "حالة خوف ال مربر هلا" استخدمنا هنا اخلوف لتعريف القلق
املرضي.
 -2التعريف اإلجرائي :هو عملية وصف األنشطة اليت يستخدمها الباحث يف معاجلة أو قياس متغري
ما .أي أن الباحث حيدد معىن املفهوم بذكر اإلجراءات اليت سيستخدمها لقياسه.
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ومن أمثلة التعريفات اإلجرائية تعريف الذكاء " أبنه الدرجة اليت حيصل عليها الطفل يف اختبار الذكاء
املصور" و هذا ما ميكن تسميته ابلتعريف اإلجرائي املقاس.
أ/ا التعريف اإلجرائي التجرييب ،حيدد اإلجراءات التفصيلية اليت تستخدم يف معاجلة املتغري .كتعريف احلرمان
احلسي " أبنه منع املنبهات احلسية والسمعية املألوفة ابلنسبة للفرد ،أصوات األوالد ،صور األصدقاء،
الوالدين واجلريان ،برانمج تلفزيون تعود عليه املبحوث ،القيام بنزهة"
أو نعرف اإلحباط مثال على أنه " منع الطفل من اللعب يف الوقت الذي يريد ومع من حيب وابللعب اليت
يفضلها ".
الغرض من التعريف اإلجرائي عموما هو وضع حدود دقيقة للمصطلح الذي يريد الباحث دراسته
حىت يفهمه اآلخرون ابلطريقة اليت يقصدها الباحث .و رغم سلبيات هذا النوع من التعريف ،إال أنه يبقى
ضروري يف العلوم االجتماعية وخاصة علم النفس .و هذا راجع لصعوبة و تعقد املفاهيم و تداخلها.
مثال املصطلحات التالية  :القلق  ،احلصر  ،اخلوف  ،الرعب ،الرهاب  ،اخلجل ...اخل

 -10حتديد متغريات الدراسة:

 تعريف املتغري:
" مصطلح متغري  variableيتضمن شيئا يتغري وأيخذ قيما خمتلفة أو صفات متعددة .ومصطلح متغري
يستخدم يف اإلشارة إىل أية مسة أو خاصية أو صفة تكشف عن فروق بغض النظر عما إذا كانت هذه
الفروق كمية أو كيفية  ،و ابلتايل خصائص مثل اجلنس ،و لون العني و اجلنسية عبارة عن متغريات تكشف
فروق كيفية بني شخص و آخر ،بينما خصائص مثل الطول و الوزن ونسبة الذكاء تكشف عن فروق كمية
48
بينهما"
* املتغري :هو خاصية أتخذ قيما خمتلفة أو صفات متعددة وتتصف بعدم الثبات .فجميع خصائص األفراد
وخصائص املواقف واألشياء تُعد متغريات.
املتغري :هو ميزة خاصة أبشخاص ،أبشياء ،أو أبوضاع مرتبطة مبفهوم ،واليت ميكن أن أتخذ قيما متنوعة.

املتغري :هو خاصية أو صفة تكتسب قيما خمتلفة وهي عكس الثابت الذي له قيمة واحدة( إنسان
/حيوان) .و نقصد ابلقيمة درجة الفرد يف هذه اخلاصية ،أو الصفة .فدرجة القلق أو التحصيل الدراسي
مثال ختتلف من فرد آلخر.

 48جالل أمحد .)2008( .مبادئ اإلحصاء النفسي :تطبيقات و تدريبات عملية على برانمج  . spssالقاهرة :الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،
ص 20
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"املتغريات إما إحصائية أو عشوائية ،فاملتغري اإلحصائي ميثل القيم اليت أتخذها ظاهرة ما ،يف حني أن
املتغري العشوائي هو عبارة عن ظاهرة نوعية أو كمية ال ميكن التنبؤ هبا بشكل مسبق وتقرتن بقيم
49
احتمالية".
من أمثلة املتغريات جند :الوزن ،الطول ،القدرة العقلية ،خصائص فيزيقية ،واخلصائص النفسية
والسلوكيات الظاهرية[.ميكن القول أن املتغري رمز ننسب له قيما أو أرقاما .مثال املتغري (س) رمز وليكن
س=اإلانث =( ،)1و(ع)=الذكور=(( ،)2ص)=درجة الذكاء=( 90درجة)].
فإذا كانت العينة مكونة من اإلانث والذكور فاجلنس هنا يعترب كمتغري ألنه يتضمن قيمتني أي أكثر
من قيمة واحدة .أما إذا كانت العينة تتضمن فقط اإلانث فاجلنس هنا ال يعترب متغريا ألنه يتضمن قيمة
واحدة فهو اثبت.
 مميزات املتغري:
 يتحدد املتغري من املفهوم أو البعد ،أو املؤشر و جيعل الظاهرة قابلة للقياس.* التعلم مثال مفهوم /القدرة على التذكر متغري له /يتم قياسها بعدد من األرقام اليت حيفظها الفرد خالل فرتة
زمنية معينة.
 تسمح املتغريات بتقييم الظاهرة من حيث مدى انتشارها ،حدهتا ،خطورهتا تقبل بعض املتغريات القياس التصنيفي mesure classificatriceمثال:
 متغري اجلنس(ذكور /إانث) متغري نوع املؤسسة( تربوية /صناعية /عسكرية) متغري املهنة( حماسب /معلم /شرطي /مجركي)(عدد /نسب مئوية/
 أما متغريات أخرى فتسمح ابلقياس العددي ،أي تستخدم الرقم للتقييم سواء َمعدالت).../
مثال :عدد األطفال ،السن ،نسبة البطالة أو معدل النجاح ،أو درجة الرضا.
لكن ال قيمة ملتغري دون مفهوم إال إذا استطاع ترمجة هذا املفهوم يف الواقع ،ألن املتغري يف األصل
عبارة فقط عن ممثل ملفهوم.
أكادميي ( نقدا /اكتفاء)
مهين (واسع /ضيق)
* مستوى الطموح
شخصي (ضرورايت /كماليات)
 49الزعيب ،حممد و عباس ،الطالفحة .)2000( .النظام اإلحصائي SPSSوفهم وحتليل البياانت اإلحصائية .عمان :دار وائل .ص4
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أمثلة :استخرج املتغريات من األمثلة التالية:
 -1كلما زاد مستوى الطموح الدراسي للطالب كلما زاد عدد األسئلة اليت يطرحها يف حماضرة املنهجية.
* عدد األسئلة هي مؤشر ل  :املشاركة و املثابرة اليت تعترب مفهوم.
* عدد األسئلة :متغري أساسي اتبع ،كمي ،منفصل ،ظاهر.
* مستوى الطموح الدراسي :متغري أساسي مستقل ،كمي ،متصل/منفصل حسب درجات املقياس ،كامن.
* اجلنس (الطالب) :متغري مستقل اثنوي  ،كيفي ،منفصل ،ظاهر( ،وسيط).
* حماضرة املنهجية :اثبت.
 -2أثر السياسية اإلعالمية يف الشركات اخلاصة على حجم املبيعات.
* السياسة اإلعالمية :متغري أساسي مستقل ،كيفي ،منفصل ،ظاهر.
* حجم املبيعات :متغري أساسي اتبع ،كمي ،منفصل/متصل ،ظاهر.
*الشركات اخلاصة( :أنواع) مستقل اثنوي ،ظاهر ،نوعي ،منفصل.
 أنواع املتغريات:
ميكن أن تصنف املتغريات بشكل عام إىل متغريات الكمية وتسمى رقمية و ومتغريات نوعية أو
تسمى كيفية ،ويندرج ضمن هذا التقسيم عدة تقسيمات أخرى حناول اإلشارة إليها يف ما يلي:

* تصنيف حسب مدلول القيمة املمثلة للخاصية املقاسة:

 1املتغريات الكيفية تصنيفية variables qualitatives :وهي خصائص ال ميكن قياسها كميا ،مثل
اجلنس ،املهنة ،اللون املفضل ،املطعم املفضل ،احلالة املدنية ،العرق ،الدين ،االنتماء السياسي .وتسمى
أيضا " متغريات قِطَعِيَة ،أي اليت تتكون من عدة أقسام .وهي متغريات نوعية وليس كمية .مثل تصنيف
األفراد على أساس املستوى االجتماعي ،أو االقتصادي أو حسب اجلنس ،أو حسب املهنة ،األلوان .أو
تصنيف طرق التدريس ,حسب النوع ( انجحا/فاشال)( ،ضعيفا /قوي)...اخل فهذه املتغريات يتم فيها
التصنيف وفق النوع وليس الدرجة".

 2املتغريات الكمية" variables quantitatives :هي تلك اخلصائص اليت ميكن قياسها و هي أكثر
املتغريات انتشارا و استعماال ألن لغة اإلحصاء هي لغة األرقام " " .50واملتغري هو الوحدة األساسية للتحليل
اإلحصائي و ميكن تعريفة أبنه جمموعة من العناصر أو التقسيمات غري املتداخلة .وهذه اجملموعة من
التقسيمات تكون مقياس  . Scaleوتنقسم املتغريات إىل مستمرة وغري مستمرة ( متقطعة )" 51مثال ذلك:

50جالطو جياليل .)2003 (.اإلحصاء الوصفي :تطبيقات عملية.عمان :دار املناهج13 :
 51القصاص ،مهدى .)2007( .مبادئ اإلحصاء والقياس االجتماعي .جامعة املنصورة[ :د.ن] .ص 50
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كمية اإلنتاج ،معدل االستهالك ،الوزن ،الطول ،عدد األطفال ،معدل البطالة .والتعبري عن قيمها يكون
عدداي.
و تنقسم املتغريات الكمية إىل:
 1-2املتغريات الكمية املتصلة املستمرة "continues :هي خصائص أتخذ كل القيم املمكنة جملال
الدراسة ( ،حبيث ال توجد فراغات بني قيمة وأخرى موالية هلا) .ونظرا للعدد غري املتناهي من القيم نقسم
جمال الدراسة إىل جماالت جزئية تسمى فئات"( 52مثال مراحل النمو)
"هو متغري نقيسه ابستخدام وسائل القياس ،لذا يسمى أيضا ابملتغري املقاس .مثل قياس درجة
الذكاء ،درجة القلق ،الطول ،السن ،الوزن ،املسافة ،الوقت .درجة احلرارة ،سرعة السيارة ،سرعة الكتابة،
ومعين متصل عدم وجود فجوات بني قيم هذا املتغري .مثال متغري التحصيل الدراسي ( 10.25 ،10
 )...،10.75 ،10.50،فاملتغريات املستمرة أو القيم املتصلة هي املتغريات اليت ميكن أن ختتلف قيمها
مبقادير صغرية صغرا ال هنائيا ،فالعمر مثال هو متغري متصل ألننا ال ميكن أن منر من عمر ألخر مهما كان
53
قريبا منه إال إذا مرران بعدد ال هنائي من األعمار املتزايدة مبقادير متناهية يف الصغر"
مثال :درجة احلرارة ،درجات التحصيل ،الدخل ،سرعة السيارة ،سرعة الكتابة ،نسبة الذكاء ،مستوى
القلق ،العمر ،الوزن ،الطول.
 2-2املتغريات الكمية املنفصلة املتقطعة discrètes :وهي"أتخذ قيما صحيحة ال ميكن جتزئتها .مثال
عدد األطفال يف العائلة ،عدد قطع الغيار املنتجة" ،54عدد األعراض ،عدد السيارات ،عدد األجهزة ،عدد
الغرف ،عدد اآلالت املنتجة.
" وهو عكس املتغري املتصل .ألن قيمه غري متصلة لوجود فجوات بني كل قيمة وأخرى .فجميع قيم
هذا املتغري أعداد صحيحة وال ميكن استخدام الكسور فيها .مثل :الشخصية (الفرد واحد ال ميكن القول
فرد وربع) ،عدد أفراد األسرة ،املؤسسات ،اجلنس( إال حاالت اخلنثى) ،التقدير ( متوسط /حسن/جيد)...
عدد الغرف ،اجلرائم ،احلوادث...عدد السيارات ،األعراض ،أهداف املرمى ،التظاهرات .كلها ال ميكن أن
تشتمل على أجزاء من الوحدة .فاملتغريات املنفصلة أو الزمرية واليت تستخدم يف القياس االمسي بكثرة .وهي
متغريات ختتلف قيمها مبقادير حمدودة .وغالبا ما تكون من النوع الذي ال بد من حسابه بواسطة أعداد
55
صحيحة موجبة "
الشكل رقم ( )3كيف يتحول املتغري الكيفي إىل الكمي؟

52جالطو جياليل ،املرجع السابق :ص13
53عالم ،صالح الدين .)1993( .حتليل البياانت يف البحوث النفسية والرتبوية .القاهرة :دار الفكر العريب .ص21
54جالطو جياليل ،املرجع السابق:ص 13
 55عالم ،صالح الدين .املرجع السابق :ص22
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متغري كيفي منفصل

قصري

------1.90
----------------------------1.50
--------------------------

طويل

متغري كمي متصل
"بصفة عامة يعطي القياس بياانت متصلة يف حني يعطي العد بياانت منفصلة"56و ميكن أن تشمل
املتغريات أشياء غري رقمية مثل اللون و األكل املفضل ،كما ميكن إعطاء هذه املفاهيم أرقاما :مثل اللون
الربتقايل = 3
" والواقع أن التمييز بني املتغريات غري املستمرة و املستمرة رغم أمهيته؛ إال أنه ىف بعض األحيان
نظراً لعدم وجود أداة قياس مضبوطة جند أن متغريات كثرية مستمرة يكون من الضروري حتديد قيم عددية
إمجالية هلا  ،ومن ذلك مثالً مقياس الذكاء فهو من الناحية النظرية يعد متغرياً مستمراً ولكن من الناحية
العملية جند أن االختبارات اليت تستخدم يف قياسه تعطى نتيجة إمجالية وقيمة غري مستمرة".57
* تصنيف من حيث طرق املعاجلة:

 1املتغري املستقل Independent variables :متغري السبب ،جترييب ،النشط ،السابق ،املنبه.
ُ
"هو املتغري الذي يبحث أثره يف متغري آخر ،و للباحث القدرة يف التحكم فيه للكشف عن اختالف
هذا األثر ابختالف قيمته 58".أي هو املتغري الذي خيمن الباحث أن له أثر على متغري أخر ،و يعاجله
الباحث لريى أثره على املتغري التابع ( ،هو متغري قطعي أو تصنيفي يف الغالب) .و للتعرف عليه نطرح
السؤال :من يؤثر؟
املتغريات املستقلة اثبتة نسبيا لدى الكائن احلي كاجلنس /اللون /طول /وزن /ذكاء /مستوى تعليم/
قلق /انطواء /دين /ثقافة...و هي متغريات ُمسبِبَة  ،حمفزة أو عفوية عرضية provoquée ou invoquée
َ
للكائنات أو املفردات موضوع الدراسة .مثل اجلوانب املادية (ضوضاء /ضوء) اجتماعية (عدد الناس
املوجودين أثناء التجربة) و الداخلية (مرض /خمدرات) أي تثري املستقبالت و تتسبب يف إاثرة سلوك ما.
56شبيجل ،ب .دافيد .)2004 ( .اإلحصاء :ملخصات ايزى شوم .مصر :الدار الدولية لالستثمارات الثقافية :ص 9
 57القصاص ،مهدى .املرجع السابق :ص 57
 58جالل أمحد ،املرجع السابق:ص 20
65

و املتغري املستقل أنواع :متغريات فاعلة واليت يستطيع الباحث التحكم فيها ،ومتغريات وصفية اليت ال
يستطيع التحكم فيها مباشرة ،أما املتغريات الدخيلة فهي اليت ليست ضمن اهتمام الباحث للتحكم فيها.
و يتحكم الباحث يف املتغري املستقل من حيث:
 جنسه ( عنف /ال عنف) (إدمان /ال إدمان) (معتوه /سليم) شدته :بدرجة منخفضة ،متوسطة ،شديدة... نوعه :عنف (مصور /بدين /لفظي /نفسي)... 2املتغري التابع dépendent variables :اخلاضع ،االستجابة ،الالحق ،الناتج عن" .هو ذلك املتغري الذي
يسعى الباحث للكشف عن أتثري املتغري املستقل فيه ،فكأن املتغري املستقل هو املثري ،واملتغري التابع هو
االستجابة .و الباحث ال يتدخل يف هذا املتغري التابع و لكنه يالحظه ويقيسه للتعرف على األثر الذي
ميكن أن حيدثه املتغري املستقل فيه " 59أي هو املتغري الذي يظهر عليه أثر املتغري املستقل( هو متغري متصل
غالبا) وللتعرف عليه نطرح السؤال التايل :من يتأثر؟
" يف لغة الرايضيات ...إذا كتبنا مثال 𝑦 = ) 𝑥(𝑓 فإن 𝑦 هي املتغري التابع و 𝑥 هي املتغري
املستقل يف هذه احلالة نقول أن 𝑦 دالة 𝑥 يشار إليها ب 𝑓 ترتبط التغريات يف قيم 𝑥 ابلتغريات يف قيم𝑦
60
 ،أو يقال أن 𝑥 تسبب𝑦 "

 3املتغري الوسيط intermédiaire :تعقد الواقع و الظاهرة أكرب من أن تفسره عالقة سببية " .ويعترب هذا
املتغري من املتغريات املستقلة من الدرجة الثانية ،مبعىن أن الباحث يقوم بتغيري هذا املتغري ملعرفة أتثريه على
العالقة بني املتغري املستقل وملتغري التابع .أي دراسة ما إذا كان هذا املتغري يزيد أو يضعف من أثر املتغري
61
املستقل يف املتغري التابع"
مثال :1املقارنة بني أسلويب تدريس(م.مستقل) على التحصيل الدراسي (م .اتبع) لكن التعلم يتأثر ابلذكاء
و الدافعية ...و هي متغريات وسيطية.
مثال :2أتثري طرق العالج (م .م)على ختفيض درجة القلق(م.ت) لكن التدين و أسلوب التفكري و
االنطواء متغريات وسيطية قد تؤثر على درجة القلق و تقبل و فهم طرق العالج.
مثال  :تزداد نسبة الطالق كلما زاد الفرق يف السن بني الزوجني.
هنا نطرح تساؤل هل الفرق يف السن وحده سبب يف الطالق ؟ هناك أسباب متنوعة منها املستوى
االقتصادي  ،املستوى التعليمي ،االنتماء السياسي ،الفقر ،عدم االنسجام العاطفي ،هذه و غريها عبارة
59جالل أمحد ،املرجع السابق:ص 20
 60انمشياز ،شاقا فرانكفورت و انمشيار داقيد .)2004( .طرائق البحث يف العلوم االجتماعية .ترمجة ليلى الطويل (.ط .)1.دمشق :برتا ن.ت .ص 69
 61منسي حممود ،املرجع السابق:ص 187
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عن متغريات وسيطة قد تؤثر على نتائج الدراسة املقرتحة يف البداية .دون أن تكون من أهداف الباحث
دراستها رغم حماولة الباحث استبعادها ،وهذه من خصائص الظاهرة اإلنسانية.
نفس الشيء ابلنسبة لقياس عالقة درجة الذكاء ابلتحصيل الدراسي .هناك عوامل متعددة تؤثر يف
نتيجة الدراسة مثل التعب ،اخلوف من االمتحان ،القلق ،أو حىت مسات شخصية أفراد العينة كلها عوامل
تؤثر يف قياس درجة الذكاء وأتثر يف قياس التحصيل الدراسي .و على هذا األساس فأن حماولة وضع
تعريفات دقيقة ملفهوم املتغري من شأنه أن ينقص من درجة أتثري هذه املتغريات الدخيلة.
 4املتغري الدخيل" interférence variable :هي متغريات ال تدخل يف تصميم الدراسة وال ختضع لسيطرة
الباحث و لكنها قد تؤثر يف النتائج ،ألهنا حتدث أثر غري مرغوب فيه يف املتغري التابع ".وهنا ال يستطيع
الباحث مالحظة املتغريات الدخيلة و قياسها و لكنه يفرتض وجودها و أيخذها بعني االعتبار عند مناقشة
النتائج و تفسريها" 62وهي متغريات ميكن هلا أن تؤثر يف نتيجة البحث أو التجربة ،وتتدخل يف سريها دون
أن يهدف الباحث أو اجملرب إىل دراستها أو قياسها ،أو معرفة درجة أتثريها أو أتثرها ابملتغريات األساسية
للدراسة .مثل الضوء أو دخول شخص غريب وغري منتظر...اخل عندما نكون بصدد إجراء جتربة داخل
الصف حول االنتباه مثال.
هذا النوع من املتغريات ال يتوقع الباحث أن أتثر على سري حبثه ،وقد تكون ُمالحظَة أو غري
ُمالحظة .يعين قد يتفطن هلا الباحث ويكون على دراية هبا فيحاول عزل واإلنقاص من درجة أتثريها على
املتغريات األساسية ،أو يكون ال يدري هبا أصال ولكن يكتشفها أثناء الدراسة أو تتدخل بصورة مفاجأة.
ويسمى أيضا "املتغري املتداخل intervening variable :وهو املتغري الذي يؤثر يف الظاهرة اليت يدرسها
الباحث و لكن ال ميكن مالحظته أو قياسه ،و لكن نستدل على أثره من خالل أتثريه يف املتغري التابع عن
طريق أتثريه يف كل من املتغريات املستقلة و الوسيطة.
و ختتلف هذه املتغريات عن املتغريات السابقة فيما يلي:
_ هي متغريات فكرية (مفاهيمية) بينما بقية املتغريات إجرائية.
_ ال يالحظ أتثريها و ال يقاس و لكن يستدل عليها.
_ نستدل على أثره يستدل عليه من أتثريه يف املتغريات املستقلة و الوسيطة.
_ أتثري املتغري املتداخل على املتغري املستقل يعترب أتثريا غري مباشرا و تعترب املتغريات الثالثة األوىل (املستقل
والتابع و الوسيط) مبثابة مدخالت واملتغريات التابعة مبثابة خمرجات و املتغري املتداخل يقع بني املدخالت
واملخرجات"

63

 62جالل أمحد ،املرجع السابق :ص 21
 63منسي حممود ،املرجع السابق:ص 188-187
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 5املتغريات

الطفيلية variables parasites

وهي نوعان:

 املتغريات الطفيلية العشوائية aléatoire :فاألفراد املختلفون ال يعطون نفس النتائج يف نفس الظروفوابلتايل ميكن حصر مجيع املتغريات.
 -املتغريات الطفيلية املنهجية systématique :و هي اليت خياف منها اجملرب أكثر.

 6املتغري املعدل " :هو ذلك املتغري الذي قد يغري يف األثر الذي يرتكه املتغري املستقل يف املتغري التابع يف
64
حال إذا أعتربه الباحث متغريا مستقال اثنواي إىل جانب املتغري املستقل الرئيسي يف الدراسة".
 7املتغري املثبت "control variable 65وهو املتغري الذي يقوم الباحث بتحييده وإلغاء أثره على املتغري
املستقل و ذلك حىت نتمكن الباحث من دراسة أثر املتغريات املستقلة:
 طرق تثبيت املتغري:

 -إمهال أثره هنائيا أو إلغاءه -مساواته يف كل اجملموعات التجريبية -العشوائية يف اختيار العينة "

املتغري املضبوط " :هو ذلك املتغري الذي حياول الباحث إلغاء أثره يف التجربة و يقع حتت سيطرته.
66
*** يف العادة خنتار املتغري التابع يف البحث"
* متغري املستقل :غالبا نوعي* متغري التابع :غالبا كمي متصل
*متغري الكامن :غالبا نوعي * متغري الظاهر :غالبا نوعي  +كمي
الشكل رقم ( )4يوضح أنواع املتغريات األساسية.

متغيرات

نوعية

كمية
منفصلة

متصلة

 64جالل أمحد ،املرجع السابق :ص21
 65منسي حممود ،املرجع السابق:ص 187
 66جالل أمحد ،املرجع السابق:ص 21
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 تصنيف حسب طبيعتها أو القدرة على مالحظتها
 -1متغريات ظاهرة :متغريات املالحظة ":هي املتغريات اليت ميكن قياسها قياسا مباشرا بواسطة أدوات
معدة لذلك ،ومن مث ميكننا التعبري عن املتغريات املالحظة بدرجات كمية أو رتبية .كما ميكن أن نطلق
عليها أيضا مؤشرات ألهنا تدل على املتغري غري املالحظ املنتمية إليه " 67هي متغريات ميكن مالحظتها
مالحظة مباشرة ،وتعرف تعريفا إجرائيا يف الغالب ،كما أهنا ميكن أن تكون نوعية أو كمية.
 -2متغريات كامنة :متغريات غري مالحظة "هي متغريات ال يتم قياسها بطريقة مباشرة ولكن كل متغري
منها عبارة عن جتميع بواسطة التحليل العاملي جملموعة من املتغريات املالحظة .ولذلك يطلق عليها أيضا
املتغريات الكامنة ألهنا تكمن يف كل متغري مالحظ ،كما يطلق عليها أيضا العوامل" 68فهو خاصية غري
قابلة للمالحظة يُفرتض أهنا تشكل األساس للمتغريات القابلة للمالحظة املباشرة .ويُستدل على وجوده
ابستخدام هذه األخرية،و هي متغريات نوعية بطبيعتها.
مثال :املرض النفسي متغري كامن يستدل على وجوده من خالل األعراض املرضية الظاهرة مثل القلق
اضطراب االنتباه ،احلزن ،االنعزال.

 -11تصميم الدراسة:

تصميم الدراسة ميكن أن يتم بعدة أشكال نعرضها فيما يلي:

 اخلطة املبدئية :بعد ضبط الباحث ملصطلحات (متغريات) الدراسة األساسية ،والثانوية وبعد االطالععلى عدد من املراجع اليت تساعده يف أتكيد الرغبة يف االستمرار يف املوضوع ،يبدأ الباحث يف وضع خطة
واضحة؛ ألنه قد يعدهلا فيما بعد ما دام البحث مستمرا) ألهم العناصر الضرورية يف البحث حىت يسهل

عليه االستمرارية يف طلب املعلومات.
و ميكن تقسيم البحث عموما إىل جانبني :جانب نظري وجانب تطبيقي .يف اجلانب النظري ميكن
أن يقسمه الباحث إىل أجزاء و بعدها إىل أبواب مث فصول ،وتقسم الفصول إىل مباحث وأييت بعد
املباحث مطالب ...وميكن أن يستخدم الباحث أيضا األرقام الرومانية والعربية واألشكال املختلفة
(_•  ) * °للعالمات عند تقسيمه للعناصر الرئيسية و الفرعية.

 67غامن حجاج .)2012( .التحليل العاملي يف العلوم اإلنسانية و الرتبوية :نظراي و عمليا .القاهرة :عامل الكتب.ص9 :
 68املرجع نفسه:ص 9
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يكون موضع اخلطة عادة يف أول البحث و بطريقة خمتصرة تعرب فقط عن أهم العناصر بذكر العناوين
األساسية الفرعية ضمن فصول البحث ،يف حني يتم ذكر مجيع العناصر األساسية و الفرعية يف فهرس
البحث .و ميكن للباحث أن يكتفي ابخلطة أو الفهرس فقط أو يستخدمهما معا.
وميكن للباحث أيضا أن يقسم حبثه إىل فصول نظرية بعدد املتغريات ،كما ميكنه دمج كل املتغريات
يف ابب أو جانب واحد يسميه مثال :اإلطار النظري للدراسة ليصبح فصال واحدا بدل فصلني أو أكثر؛
إال أنه يُفضل إتباع هذه الطريقة عندما يكون الباحث متحكما نظراي يف املعلومات اخلاصة مبتغريات حبثه ،
أو يف مستوايت متقدمة من البحث العلمي ،و ليس يف مذكرة ليسانس مثال.

مسالة أخرى تتعلق بتوازن الفصول ،و هي فكرة ُحمببة لدى الغالبية من ممارسي البحث العلمي
ولكنها ليست واجبا ُحمتما يف كل البحوث ،ففي حالة وجود متغري تتوفر حوله الكثري من الكتاابت كمتغري
(االكتئاب الرئيس ) ،ووجود متغري أخر ال تتوفر فيه الكثري من الكتاابت (كمستوى الطموح) مقارنة
ابملتغري األول فإنه لن يكون هناك توازن و عليه فغن التوازن يف الفصول يف حد ذاته ليس مطلبا منهجيا
بقدر ما هو فكرة ،تبقى إمكانية تطبيقها رهن طبيعة متغريات البحث و ما توفر من معلومات حوهلا.
نقطة أخرى مهمة على الباحث االنتباه هلا عند تصميم خطة حبثه ،وهي طريقة ترتيب الفصول
النظرية؛ إذ ال بد من ترتيبها ترتيبا منطقيا خيدم طبيعة البحث و العالقة بني متغرياته اليت تصبح يف الغالب
عناوين لفصوله .و يظهر هذا الربط فيما يسمى ابلتمهيد و امللخص 69لكل فصل .أي حياول الباحث أن
يبني للقارئ أبن هناك انتقال سلس و منطقي من خالل انتقاله من ملخص الفصل األول إىل متهيد الفصل
الثاين.مثال ذلك :إذا ما عاجلنا موضوع حول الضغط النفسي و مرض الربو كمرض سيكوسومايت؛ فإنه من
املنطقي البدء بفصل حول الربو مث الفصل الثاين يكون حول الضغط النفسي كأحد أاثره ،لنبني هته الفكرة
يف هناية ملخص فصل الربو ويف بداية متهيد فصل الضغط النفسي.
ابلنسبة للفصل األول فيمكن تسميته بعدة مسميات منها :الفصل التمهيدي ،مدخل عام للدراسة،
أو اإلطار العام للدراسة  ،و اجلانب املفاهيمي للدراسة .و يتضمن الفصل التمهيدي جمموعة من العناصر:
 إشكالية الدراسة (اإلشكالية) 69يستخدم بعض الباحثني خامتة الفصل بدل ملخص الفصل ،و مقدمة الفصل بدل متهيد؛ غري أن هذا غري منطقي و منهجي بشكل كبري إذ أنه من
املعروف أن " مقدمة و خامتة" تتعلق بكل البحث و ليس بفصل من فصوله .كما جيدر أن ال تتجاوز هذه التمهيدات و امللخصات نصف أو صفحة
واحدة على األكثر.
70
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 -أمهية الدراسة

 أهداف الدراسة الدراسات السابقة فرضيات الدراسة71

 حتديد مصطلحات الدراسة72

 -حدود الدراسة

و يتضمن الفصل اخلاص ابإلجراءات املنهجية و امليدانية  -فيما خيص الدراسة األساسية -73كل
من العناصر التالية:
 ظروف إجراء الدراسة املنهج املتبع يف الدراسة أدوات مجع البياانت عينة الدراسة األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسةرسم خمطط :كما نعين بتصميم الدراسة ترتيب ورسم خمطط ملتغرياهتا بصورة تعرب عن صريورة البحث؛ أيالكيفية اليت سيتم هبا اجناز البحث .كتحديد املتغريات األساسية و الثانوية ،املستقلة والتابعة والوسيطة و
توضيح العالقات بينها.
 تصميم الدراسة أيضا يعين حماولة صياغة اإلشكالية و طريقة التفاعل بني متغرياهتا يف شكل أو خمططيوضح طريقة هذا التفاعل ،هل هو ارتباط أم تنبأ ،أم تقابل وفروق ،أم أتثري و أتثر ،وكذا حماولة حتديد
متوضع كل متغري ابلسبة للمتغريات األخرى.
 70قد يفرق الباحث بني أمهية الدراسة و أسباب ،أو دوافع اختيار املوضوع؛ غري انه يفضل االكتفاء أبمهية الدراسة ألهنا تتضمن الدوافع بشكل واضح.
 71يف هذا العنصر يضع الباحث تعريفات مصطلحات دراسته بطريقة خمتصرة جدا؛ أي يذكر فقط التعريف الذي يعتمده يف اجلانب امليداين،
كالتعريف اإلجرائي أو التعريف النظري الذي ينتمي لإلطار املرجعي للدراسة ،مبعىن ال يكثر من التعريفات إال بقدر احلاجة
 72تسمى أيضا جماالت و أبعاد الدراسة ،و اليت ميكن ذكرها يف الفصل التمهيدي كما ميكن إرجائها يف الفصل اخلاص إبجراءات الدراسة امليدانية
األساسية يف اجلانب امليداين.
 73فيما خيص الدراسة االستطالعية :تتضمن نفس العناصر لكن بطريقة خمتلفة ،مثال :يتحدث الباحث عن ظروف إجراء الدراسة االستطالعية و عن
جمتمع الدراسة بدل العينة ،و عن كيفية اختيار ،احلصول على األدوات مثال :كيف مت بنائها أو ترمجتها أو تكييفها...كما ميكن أن يشري الباحث إىل
الصعوابت اليت واجهته بغرض التوضيح و ليس بصيغة التربير.
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 -12حتديد نوع الدراسة:

يف هذه املرحلة على الباحث حتديد نوع الدراسة اليت هو بصدد القيام هبا من حيث هي :استطالعية
أو وصفية ،جتريبية ،تقنية أو تطبيقية...،اخل .فإذا كان البحث يف ميدان العلوم الطبيعية نستخدم التجارب
املعملية أو البيئية ،أين ميكن السيطرة على املتغريات وحتديدها .أما يف البحوث االجتماعية فإننا نستخدم
األساليب اإلحصائية وامليدانية حبكم صعوبة التحكم والسيطرة على املتغريات .كما ميكن االعتماد على مجع
البياانت والواثئق واملراجع املتاحة فقط لدراسة موضوع معني .فتحديد نوع الدراسة خطوة أساسية للتصميم
املنهجي ،فهي تساعد على حتديد اخلطوات الضرورية لدراسة املوضوع.
وعلى الباحث القيام بدراسة استطالعية قبل القيام بدراسة أساسية وجيب ذكرها يف املذكرة أو
البحث .وعلى العموم البحوث نوعان استطالعية وأساسية.
 البحوث االستطالعية:
يهتم هذا النوع من البحوث ابملشكلة العامة ،حيث تستخدم يف حالة عدم وضوح املشكل بشكل
جيد أو حني مواجهة صعوبة ما خالل القيام بتحديد خطوات البحث مثل صعوبة حتديد الفروض مثال.
هلذا فأن الدراسات االستطالعية تستهدف حتديد معامل مشكلة البحث اليت جيهلها الباحث.
ويتعلق األمر " ابلبحث عن املتغريات اليت قد تكون هلا عالقة أو ارتباط مبتغري معني و تفيد خاصة
يف املراحل األوىل من البحث العلمي ،أين تكون بعض املتغريات -جمهولة متاما -أو نسبيا" . 74هلذا على
الباحث االطالع على ما سبق من حبوث حول الظاهرة موضوع اهتمامه ،و االحتكاك أبصحاب اخلربة
وحتليل احلاالت اليت تُس ِهل فهم و إيضاح الظواهر.
" االستطالع أو االستكشاف هو اهلدف األساسي هلذا النوع من البحوث ،وجترى البحوث
االستطالعية عادة حول ظاهرة أو موضوع تنعدم و/أو ال تتوفر حوله معلومات كافية ،فالبحث
االستطالعي وفق هذا يهدف أساسا إىل اإلجابة عن السؤال ماذا؟ قصد اكتساب معرفة ابلظاهرة حمل
الكشف .كما ميكن أن يكون البحث الكشفي أداة مهمة لتوفري معلومات و بياانت غزيرة عن ظاهرة ما ال
تزال عذرية مل ختضع للبحث بعد وميكن أن تشكل موضوعا لبحوث الحقة ،فتجميع البياانت يساعد
الباحثني مستقبال" 75.و كمثال عن هذا النوع من البحوث :ما هي أسباب ظاهرة أطفال املفاتيح؟ وهل
هي فعال ظاهرة تستحق إجراء حبوث علمية حوهلا؟ وهل توجد حماوالت حول هذه الدراسة؟...
من أجل هذا يُنصح قبل البدء يف الدراسات امليدانية القيام بدراسات استطالعية قبال ،اهلدف منها
التأكد من أن املوضوع املدروس ظاهرة حقيقية تستحق عناء الدراسة ،مجع بياانت مفصلة أكثر عن واقع
 74املليجي ،حلمي .املرجع السابق :بتصرف ص 24
 75سعود الطاهر .املرجع السابق :ص .83
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هذه الظاهرة ،و حتديد معامل إجراء الدراسة امليدانية؛ أي وضع تصميم أكثر وضوح للدراسة قبل اخلوض
فيها و االصطدام بعراقيل وصعوابت من املمكن جتنبها بفضل الدراسات االستطالعية.
 البحوث األساسية نظرية حبتة:

تشري إىل أنواع النشاط العلمي والغرض منه التوصل إىل حقائق وتعميمات وقوانني علمية جديدة .ومن مثة
تكوين نظام معني من هذه القوانني و احلقائق والنظرايت العلمية .منها البحوث املكتبية أو الواثئقية،
املسحية ،وامل َقارنة ،والبحوث اليت تُعىن ابملناهج و تصميم األدوات ".وهي البحوث اليت تنفذ بفرض كامل
ُ
إىل ظاهرة ما دون األخذ االعتبار كيفية تطبيق االستنتاجات و التوصيات اليت يصل إليها الباحث ،فهي
دراسة جترى ابلدرجة األساس من أجل احلصول على املعرفة حبد ذاهتا وتسمى أحياان البحوث النظرية...إال
76
أن هذا ال مينع من تطبيق نتائجه فيما بعد على مشاكل قائمة ابلفعل".
تقسم البحوث و الدراسات إىل عدة تقسيمات منها:
أ -حسب توفر املعلومات وحداثة املوضوع؟
 -1استطالعية :لتحديد و وضع تصميم للدراسة األساسية .مثال :الرتبص الذي جيريه الطالب قبل
اجناز مذكرة خترج.
 -2أساسية :الدراسة امليدانية
ب -حسب املنهج؟

 -1وصفية :وضع صورة مفصلة عن املتغريات ومجع احلقائق و البياانت و اإلحصاءات
 -2اترخيية :حتليل وتفسري املاضي
 -3جتريبية :تفسريية
ت -حسب امليدان؟
 -1نظرية أساسية( :توثيقي) الوصول إىل حقائق و تعميمات (مبادئ و قواعد لتفسري ظاهرة ما)
 -2تطبيقية :تصنف املعرفة العلمية النظرية املتوفرة وتستخدمها حسب احلاجة ،مثال ابالعتماد على
نتائج الدراسات النظرية نقوم ببناء و تطبيق برامج ،كربانمج عالجي ابلقرآن الكرمي ،أو ابأللوان ،ابلطبيعة،
ابملاء...
ث -أنواع البحوث حسب عدة خصائص:
 -1حسب اهلدف أو القصد :أساسي ،تطبيقي.
 -2حسب اجملال :حملي ،جهوي ،وطين ،عاملي ،مقارن.
 76قندجيلي ،عامر .املرجع السابق :ص57
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-3
-4
-5
-6

حسب املوقع أو املكان :ميداين ،خمربي ،واثئقي
حسب اجملتمع :مسح ،معاينة ،دراسة حالة= مونوغرايف
حسب التخصص :متخصص ،متداخل التخصصات ،عابر للتخصصات
حسب األسلوب :كمي ،كيفي

ج -البحوث الوظيفية :77حسب اهلدف أو الوظيفة:

 البحوث الكشفية :االستكشافية وهتدف إىل اكتشاف مشكالت جديدة يف أحد اجملاالت الرتبويةوالنفسية.
 البحوث الوصفية :هتدف إىل حتديد معامل املشكالت اليت تنتهي إليها البحوث الكشفية و حتليل تلكاملشكالت إىل عناصرها.
 البحوث التشخيصية و هتدف إىل الكشف عن املظاهر املختلفة لكل مشكلة. -البحوث التقوميية و هتدف إىل الكشف عن مدى ما حتقق من نتائج البحوث.

 -13حتديد املنهج املناسب للدراسة:
لتحديد املنهج املتبع يف الدراسة جيب فهم املوضوع جيدا و حتديد اهلدف العام بدقة لتسهيل التعرف
على الطريق الذي يسري على معلمه الطالب الباحث .يشري الباحث يف هذه اخلطوة إىل املنهج أو طرق
البحث املتبعة يف اجناز الدراسة .و هذا حسب ما يناسب موضوع الدراسة و اهلدف منها:
املنهج املسحي ابلنسبة للدراسات السكانية ،ومنهج املسح االجتماعي الذي يهدف إىل وصف
وكشف األوضاع القائمة فعال ،من أجل اإلصالح أو وضع برامج اجتماعية ،واملنهج االنثروبولوجي لدراسة
ثقافة وأسلوب عيش قبيلة ما ،أو منهج دراسة احلالة يف حالة دراسة فرد بعينه أو مفردة خاصة بشكل
معمق ،أو املنهج التارخيي لدراسة ماضي و تطور مرض معني أو أشكال التعبري السيكولوجي لدى مرضى
اهلسترياي...اخل .و هناك عدة مناهج مت ذكرها يف اجلزء اخلاص أبنواع املناهج.
أمثلة:
 املنهج التارخيي :دراسة اتريخ تطور طرق العالج النفسي. املنهج الوصفي :دراسة أعراض اهلسترياي. املنهج االرتقائي :دراسة منو التفكري من الطفولة للمراهقة. 77منسي حممود  ،املرجع السابق:ص 39
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 منهج دراسة حالة :دراسة حتليلية لطفل تعرض لالعتداء اجلنسي. منهج جترييب :دراسة أتثري طريقة التدريس ابأللوان على القدرة على احلفظ لدى طلبة.متغريين.
 -املنهج أالرتباطي :دراسة العالقة بني ّ

 -14حتديد أدوات مجع البياانت املستخدمة يف الدراسة

هي جمموعة الوسائل والطرق واألساليب واإلجراءات املختلفة اليت يعتمد عليها الباحث يف احلصول
على املعلومات والبياانت الالزمة إلمتام واجناز البحث حول موضوع معني .و جتدر اإلشارة إىل أن هذه
الوسائل متنوعة وخمتلفة ،غري أن طبيعة املوضوع املدروس و اهلدف من الدراسة يف حد ذاهتا ،مها من حيدد
نوعية وحجم وطبيعة األدوات اليت ستستخدم يف البحث العلمي.
كما أن قدرة الباحث هي األخرى هلا دور مهم يف كيفية استخدام هذه األدوات .فيجب حتديد نوع
أدوات مجع البياانت و املعلومات ،سواء كانت املقابلة واالستقصاء الذين يكوانن مناسبني للتعرف على
مشاعر و اجتاهات و عقائد األفراد ،أو املالحظة اليت تكون أنسب لدراسة السلوك ،و حتليل املضمون
الذي يالءم دراسة احملتوى اخلارجي والداخلي للرسالة أو الوثيقة وخصائص هذا املضمون ،و نوااي من كتب
هذا املضمون.
ختتار األداة على حسب مناسبتها للموضوع أو توفرها(ماداي /صغر حجم العينة /معرفة تطبيقها).
وكذا على أساس ومهارات وخربات الباحث .ومن أمهمها :املراجع ،العينة ،املالحظة ،املقابلة ،االستبيان
املقياس ،االختبار ،التجربة ،حتليل حمتوى ،دراسة حالة .االستقصاء ،مقاييس التقدير ،مقاييس
االجتاهات...،اخل .و ميكن أن تطبق األدوات كما هي إن كانت تالءم الدراسة وميكن تكييفها مع بيئة
أفراد العينة.
 مبادئ اختيار األدوات:
 -1توفر األداة.
-2قادرة على مجع و توفري البياانت وفق أهداف الدراسة.
 -1أن يكون الباحث قادر على تفريغ املعلومات من هذه األداة وتصنيفها وحتليلها.
 حتديد معايري وشروط مجع البياانت:
إن اهلدف األساسي للبحث العلمي هو:
 اإلجابة على جمموعة من التساؤالت املطروحة. -اختبار مدى صحة الفروض احملددة مسبقا ،و املتعلقة جبوانب مشكلة البحث.
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و يتيسر حتقيق هذه األهداف جبمع معلومات معينة هبدف التعرف على كل احلقائق .هذا ويلزم توفر
شروط معينة جلمع هذه البياانت.
 -1الشمول :أن تكون املعلومات شاملة لكافة جوانب الدراسة ،و هذا بتحديد نوع املعلومات املطلوبة
بدقة.
 -2الدقة :أن تكون املعلومات دقيقة وصحيحة وهذا بتوضيح ما هتدف إليه هذه املعلومات عن طريق
حتديد وسائل مجعها املناسبة.
 -3املالئمة :أن تكون طرق و وسائل مجعها مالئمة وصاحلة هلذا الغرض وهلذا النوع من املعلومات.
 -4الوقت :االعتماد على إحصائيات مثال قدمية ال يعطيها الصبغة واملصداقية العلمية الكافية.
 -5املقارنة :وتكون املقارنة سليمة كلما كانت التعريفات حمددة ودقيقة ،و كذلك طرق مجعها.
 أسلوب مجع البياانت:
يدخل يف إطار حتديد اجملتمع حتديد أسلوب مجع البياانت من مفردات ذلك اجملتمع.
و هناك أسلوابن مهمان جلمع البياانت .مها طريقة البحث الشامل و طريقة العينة .فأيهما خيتار الباحث؟
طبعا التمييز و التفضيل بني األسلوبني يتم وفقا للمزااي اليت يتمتع هبا كل منهما ،على ضوء إمكانيات
املادية و البشرية و الفنية املتاحة ،و هذا القرار أيخذه الباحث مسبقا و يضمنه خطة حبثه مرفقا ابملربرات
فاالختيار يكون حسب معايري وضوابط و الظروف اخلاصة بكل حبث.
 -1طريقة البحث الشامل أو احلصر الشامل :معناه مجع البياانت عن مجيع املفردات اليت يتكون منها
جمتمع الدراسة .و من مزااي هذه الطريقة:
 أهنا تستخدم عندما يكون اجملتمع صغري نسبيا كدراسة املسئولية عن انتقاء األخبار بصحيفة ما. أو عند الرغبة يف احلصول على نتائج دقيقة خالية من األخطاء العشوائية الناجتة عن استخداماملعاينة.
 أو عندما تُعرض البياانت عن مفردات اجملتمع بصورة شخصية مثل دراسة أساليب اإلدارةابلصحف اجلزائرية.
ضلُ أسلوب
 أو يف حالة عدم توفر قوائم أو كشوف أو خرائط تساعد على سحب عينة سليمة،يُ َف َاحلصر الشامل .مثال ذلك :الدراسات اليت تقوم على مدى أتثر اجلمهور ابألفكار املستحدثة اليت
تقدمها وسائل اإلعالم .ولعدم معرفتنا حبدود هذا اجلمهور فإننا نفضل القيام بدراسة شاملة لقطاع
حمدد كقرية أو حي ،شارع من حي  .و يتم حصر مجيع مفردات هذا اجملتمع ودراستها مجعيا.
 -2طريقة العينة :تعتمد هذه الطريقة على مجع البياانت عن جمموعة خمتارة من مفردات اجملتمع ،واليت
يتم اختيارها بشروط وضوابط معينة .ومن مزااي هذه الطريقة:
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-

توفري الوقت واجملهود ،وتكاليف البحث املادية.
تستخدم يف حالة صعوبة احلصر الشامل إذا كان اجملتمع كبريا.
إذا كانت الظاهرة املدروسة من النوع الذي ال ميكن قياسه بدقة كافية مثل ظواهر االجتاهات
وامليول...اخل
يساعد هذا األسلوب يف تقليل التحيز الناتج عن عدم الدقة يف قياس الظواهر ،إذ اقتصر البحث
على عدد حمدود من املفردات (دراسة حالة) ابستخدام طرق سليمة يف القياس.

 -أدوات البحث العلمي:

 -1املصادر و املراجع العلمية:
تعترب األوعية املعلوماتية مبختلف أنواعها من أهم أدوات مجع البياانت .مثل الكتب واملوسوعات
ودوائر املعارف والقواميس واملنجد والدورايت ،واملصادر االلكرتونية مبختلف أنواعها ،كاألقراص املضغوطة
والكتب االلكرتونية...اخل .ويفضل تَ َوفُر هذه املراجع للقيام ببحث علمي ،إال أن هذا ليس ممكنا دائما
لظروف خمتلفة ،أو حىت جلدية وأصالة البحث يف حد ذاته ،أين تكون املراجع غري متوفرة .حيث يعترب هذا
البحث أول انطالقة يف دراسة هذه الظاهرة.
 -2املالحظة العلمية:
من أهم أدوات مجع البياانت ،واملالحظة ال تعين فقط حاسة النظر ولكن مجيع احلواس ميكن أن
نالحظ هبا .سوءا بشكل طبيعي أو ابستخدام تقنيات خمتلفة .فاملالحظة هي التبحر يف ظاهرة ما أو فكرة
أو إدراك شيء ما أو ظاهرة وصفها .أو هي استخدام البصر واحلس والبصرية يف إدراك ووصف حقيقة ما
وال نكتفي ابملالحظة السطحية ،و إمنا هتدف إىل الغوص يف احلقائق للوصول إىل عمقها.كما أنه تعتمد
بشكل كبري على مهارات وقدرات وخربات الباحث.
وهلذا جيب أن تكون املالحظة العلمية:
 أن تكون مقصودة وخمطط هلا مسبقا،وال تكون عن طريق الصدفة. أن تكون شاملة قدر اإلمكان جلميع جوانب الظاهرة. أن تكون موضوعية ،نالحظ بتحيز حىت املواقف اليت ال تنسجم ورغبة الباحث  ،ودون أحكاممسبقة وتدخل منه.
 أن تكون مالحظة مسلحة إن أمكن ذلك .مبعىن ال تعتمد فقط على حواس الباحث ،بليستخدم الوسائل التكنولوجية املختلفة.
 تستخدم املالحظة يف البحوث أو احلاالت اليت ال ميكن استخبارها يف املعامل/ثل الزالزلوالرباكني واحلرب ،والسلوكيات التلقائية،أو الظواهر اليت ال ميكن دراستها ألسباب أخالقية.
77

-3

التجربة :هي اخلربات اليت يكتسبها الباحث عن طريق املالحظات واطالعا ته للمقارنة والتنسيق

-4

املقابلة:

بني احلقائق القدمية واجلديدة.

هي عبارة عن عالقة ديناميكية شخصية ،اجتماعية ،مهنية .تعتمد على تبادل احلوار بني شخصني
أو أكثر.وتكون وجها لوجه.وتتميز هذه العالقة ابلصدق والسرية التامة ،وتستخدم جلمع املعلومات لغرض
حبثي أو بغرض املساعدة النفسية واالجتماعية .....اخل .أو بغرض التقييم والتشخيص والعالج .وميكن أن
تكون فيها األسئلة موجهة أو غري موجهة ،كما ميكن أن تكون مفتوحة أو حرة.
املقابلة هي أداة ابرزة من أدوات البحث العلمي ،وهي من أهم الوسائل املعتمدة عليها يف مجع
املعلومات ،و هي ليست حكرا على اإلرشاد و التوجيه والعالج النفسي ،بل هي كذلك أسلوب هام يف
ميادين عديدة مثل الطب و الصحافة و احملاماة وإدارة األعمال و اخلدمات االجتماعية بصفة عامة.
و املقابلة هي عبارة عن عالقة اجتماعية مهنية دينامية ،و تبادل لفظي وجها لوجه بني شخصني أو
أكثر ،فالشخص األول هو األخصائي القائم ابملقابلة مث الشخص أو األشخاص الذين يتوقعون املساعدة
وبناء عالقة انجحة يف جو نفسي امن تسوده الثقة املتبادلة بني الطرفني ،وهي ترمي إىل مجع املعلومات من
اجل إجياد حل ملشكلة ما .إذا فاملقابلة ليست جمرد حمادثة عادية أو إشباع لرغبة احلديث بني طرفني ،بل
هي عبارة عن تبادل معلومات وتوظيف خربات وإبداء مشاعر و إظهار اجتاهات بكل أمانة و صدق.

 -5االختبار النفسي:
ورد يف قاموس اجنلش واجنلش  English & Englishأبن االختبار النفسي هو "جمموعة من
الظروف املقننة أو املضبوطة تقدم بنظام معني للحصول على عينة ممثلة للسلوك .يف ظروف أو متطلبات
معينة ،أو يف مواجهة حتدايت تتطلب بذل أقصى جهد أو طاقة ،وغالبا ما أتخذ هذه الظروف أو
التحدايت شكل األسئلة اللفظية"78و تعرف آانستازي  Anne Anastasi 1982االختبار النفسي على
أنه " مقياس موضوعي مقنن لعينة معينة من السلوك" 79و " و كلمة سلوك قد تعكس قدرة الفرد اللفظية
أو امليكانيكية أو قد تعكس مسة من مساته الشخصية كاالنبساطية و االنطوائية أو قد تعكس جمموعة من
80
األداءات احلركية على أعمال و أجهزة معينة ،كالكتابة على اآللة الراكنة لقياس مهارة األصابع مثال".

 78معمرية بشري .)2002( .القياس النفسي و تصميم االختبارات النفسية .ط .1.اجلزائر :شركة ابتنيت .ص106 :
 79املرجع نفسه:.ص 106
 80عبد احلفيظ مقدم .) 1993( .اإلحصاء و القياس النفسي و الرتبوي :مع مناذج من املقاييس و االختبارات .اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية:.
ص 22
78

و يشري"االختبار  testعادة إىل جمموعة من العبارات و األسئلة موضوعة حتت شروط معينة .و عند

تطبيق االختبار حيدث القياس ،بينما كل قياس ال يُعد ابلضرورة اختبار81".و يعرفه بني )" Bean (1953
االختبار أبنه جمموعة من املثريات أُعدت لتقيس بطريقة كمية أو بطريقة كيفية العمليات العقلية والسمات
أو اخلصائص النفسية .و قد يكون املثري هنا أسئلة شفهية أو أسئلة كتابية أو قد تكون سلسلة من األعداد
أو األشكال اهلندسية أو النغمات املوسيقية أو صورا أو رسوماً" 82من جهته؛ كرونباخ  1984يعرفه على
83
أنه "طريقة منظمة ملقارنة سلوك شخصني أو أكثر"
" و تستخدم االختبارات النفسية يف ميدان علم النفس بصورة كبرية حيث أهنا أصبحت الوسيلة املتاحة
لقياس التحصيل الدراسي واالجتاهات النفسية والقيم ،وغري ذلك من املفاهيم السيكولوجية ،ويعرف
84
االختبار النفسي أبنه الوسيلة أو األداة اليت تستخدم يف قياس عينة ممثلة من السلوك"
ميكن تعريف االختبار النفسي بشكل مبسط على أنه ",عينة من السلوك ،,وعليه فإن االختبار
النفسي يقصد به استخالص املعلومات اخلاصة ابلشخص ،يف شكل استجاابت يف وقت حمدد .وينظر إىل
هذه االستجاابت على أهنا عينات من السلوك ،و يستطيع الفاحص من خالل هذه العينات أن يستبصر
85
ويكتسب املعلومات الالزمة لتكوين بروفيل حول املفحوص"

 أنواع االختبارات:
هي مواقف غامضة تعرض على املبحوث ويطلب منه االستجابة هلذه املواقف .وهناك نوعان من
االختبارات:
أ -االختبارات املوضوعية :ونكون فيها اإلجابة حمددة بشكل مسبق.مبعىن أن فيها إجابة صحيحة أو
خاطئة وتعتمد على اجلانب املعريف بشكل كبري.مثل اختبارات الذكاء،االنتباه ،الذاكرة،االندفاع...اخل
ب -االختبارات االسقاطيه :وهي مواقف أكثر غموضا من األوىل ،وال توجد فيها إجاابت صحيحة أو
خاطئة .واهلدف منها هو معرفة احلالة النفسية للفرد من خالل استجاابته بشكل حر وغري مقيد.

Sharif khan, M.(2008) . School evaluation. New Delhi, India : A.P.H. Publishing Corporation. P.1-2

81

 82عبد احلفيظ مقدم ،املرجع السابق:ص 22
 83معمرية بشري ،املرجع السابق:ص 106
 84عبده عبد اهلادي ،عثمان فاروق .)2002( .القياس و االختبارات النفسية :أسس و أدوات( .سلسلة املراجع يف الرتبية و علم النفس؛ .)25
القاهرة :دار الفكر العريب21 :.
M Fogiel; Staff of Research & Education Association. (2003). the Psychology Problem Solver: A Complete

85

Solution Guide to Any Textbook. U.S.A.: Piscataway, N.J. : REA. P. 761
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تعريف املقياس :املقياس من القياس و الذي " يعرفه ) (Stevens,1951أبنه عبارة عن األداة اليت

تستخدم يف رصد الظاهرة السلوكية بصورة إجرائية" 86وتعرف آانستازي  Anne Anastasi 1976املقياس
أبنه " أداة موضوعية مقننة لتحديد عينة من السلوك" 87وهو نفس تعريفها لالختبار النفسي
" وتذكر ليوان اتيلر  1982أن هناك تداخال يف املعىن بني االختبار واملقياس ،إال أهنما ليسا مرتادفني
متاما ،وترى أن مصطلح املقياس يستخدم يف ميادين كثرية من البحوث النفسية .اليت ال يكون استخدام
مصطلح االختبار فيها مناسبا ،فمثال يستخدم مصطلح املقياس يف البحوث النفسية التجريبية اليت تدرس
اإلحساس ،و االنتباه و اإلدراك احلسي ،واحلكم يف اجملال الفيزايئي لقياس الكم الفيزايئي املقابل للكم
النفسي ،مثال عند قياس درجة اإلضاءة وما يقبلها من القدرة على اإلبصار ،ويستخدم مصطلح االختبار
النفسي ،حني يستخدم أساسا لتقدير بعض خصائص الفرد العقلية أو االنفعالية أو الشخصية ،و يستخدم
88
يف ميدان علم النفس الفارقي"
املقياس عبارة عن استمارة تتضمن حمورا أو عدة حماور ،ذات عالقة ابملوضوع قيد الدراسة .وتكون
خيارات اإلجابة فيها حمددة.وتستخدم املقاييس لقياس االجتاهات والتفاعل االجتماعي والقيم واملعتقدات
والتصورات .مثل مقياس ليكرت لقياس االجتاه ومقياس ثريستون.
* مقياس ثريستون :صدق احملكمني ،عدد كبري من العبارات تنحصر بني املوافقة والرفض.
* مقياس بوقاردوس :مقياس البعد االجتماعي ،قياس املوافق حنو األجناس (الزنوج) ال تقيس
االجتاهات احلادة ،األبعاد ال توجد بينها عالقات ظاهرة (قبول /استبعاد)
* مقياس ليكرت :موافق بشدة /موافق /مرتدد /ال أوافق /ال أوافق بشدة.
* مقياس جتمان :تدرج من األدىن إىل األعلى( حبيث إذا وافق املفحوص على فقرة معينة فإنه قد
وافق على الفقرة السابقة و ال يوافق على الفقرات األعلى....مثال إذا حدد الفرد موقفه من التعلم
أبن يوافق على حد مناسب للتعلم ضمن التدرج يف املستوى حمو األمية وتعلم الكبار فهذا يعين
موافق على حمو األمية وال يوافق على املستوايت األعلى اثنوي وجامعي)

 86عبده عبد اهلادي ،عثمان فاروق ،املرجع السابق ،ص 21
 87معمرية بشري ،املرجع السابق:ص 110
 88املرجع نفسه :ص 111-110
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 -7تعريف اإلستبانة:
"أداة جلمع البياانت املتعلقة مبوضوع حبث حمدد عن طريق استمارة جيري تعبئتها من قبل املستجيب"

89

االستبيان هو استمارة حتتوي على جمموعة من التعليمات واألسئلة ،اليت تدور حول موضوع معني.توجه
لعينة البحث لإلجابة عليها .وميكن أن يسلم االستبيان ابليد أو عن طريق الربيد ،وهو ما يعرف
ابالستخبار(وميكن أن تستخدم مصطلحات متنوعة للداللة على االستبيان مثل االستفتاء واالستقصاء
واالستالنة ،االستبار وغريها من األلفاظ اليت تعمل عمل االستبيان) وقد تنشر هذه األسئلة يف وسائل
اإلعالم كاالستفتاء يف اجلرائد أو االنرتنت .ويستخدم لعدد كبري من األفراد.
 أنواع االستبيان  :هناك عدة أنواع من االستبيان:
 االستبيان املقيد :وتتم فيه اإلجابة عن األسئلة بنعم/أو ال.أو بدائل أخرى حمددةمثل(دائما/غالبا/أحياان/اندرا)
 االستبيان املفتوح :وهنا ترتك للفرد حرية اإلجابة حسب رأيه اخلاص. االستبيان املزدوج :يتضمن االستبيان املقيد واالستبيان املفتوح. االستبيان نصف املفتوح. وحسب طرق عرضه جند:أ -االستبيان الشفهي :يكون عن طريق املقابلة الشخصية ألفراد العينة.ويتم بتوجيه األسئلة وتلقي
اإلجاابت.
ب -االستبيان الكتايب :يكون عن طريق تدوين األسئلة أو العربات على ورقة ،ويسلمها ابليد ألفراد
العينة أو عن طريق الربيد ،يف حالة بعد املسافة بني الباحث والعينة أو عدم إمكانية الباحث التنقل
لسبب مادي أو صحي ،أو لضيق الوقت مثال أين ال يسمح الوقت ابلتنقل فيتم توزيعها ابلربيد
االلكرتوين مثال.
غري أنه تتضاعف الفائدة من االستبيان الشفهي أحسن من الكتايب ،ألنه يُتيح الفرصة ملراجعة
األسئلة وتصحيحها أو توضيح و إضافة بعضها إن لزم األمر ،وأيضا للتأكد من األجوبة والتحقق منها.
 -7حتليل املضمون :هارولد السويل
يتم فيه حتليل اخلطاب الذي أجنز من قبل األفراد اآلخرين ( كالصحفيني والباحثني والسياسيني
والعلماء والفنانني واملؤلفني والكتاب واألدابء و ...اخل ) من جانبه الشكلي أي طريقة كتابته وخطه ...ومن
l. Harold
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جانبه الكيفي أي من خالل األسلوب واأللفاظ والوقت الذي أجنز فيه  ،والغرض منه وملن يوجه...اخل أي
مضامني هذا اخلطاب الفكرية و العقائدية و السياسية...وما وراء هذه املضامني.
ويتم هذا التحليل بطرق منهجية ومنظمة .وفيها يتم تقسيم املضمون إىل عدة حماور ككلمات مؤشرة على
داللة هذه املضامني.

-15األساليب اإلحصائية املناسبة الختبار صحة الفرضية

جيب على الباحث أن حيسن و يدقق يف اختيار األساليب اإلحصائية اليت تناسب البحث ،وهذا من
خالل حتديد اهلدف و صياغة الفرضية بدقة.
" وقد متكن ستيفنز ( S.S. Stevens )1951من تقدمي تصور عام لألنواع أو املستوايت املختلفة
للقياس اليت كانت ذات فائدة كربى لعلماء النفس .وبناء على هذا التصور أو التنظيم فإنه ميكن أن نقسم
طرق استخدام األرقام إىل أربعة أنواع...وتنظيم ستيفنز يرتب مستوايت القياس هذه بناء على مدى تطبيق
90
العمليات احلسابية املألوفة"
 " .1املقاييس االمسية :تعترب من أبسط املقاييس ،وهبا نستعمل األرقام لتصنيف األشياء أو
اخلصائص كأن تعطي مثال أرقاما خاصة للتمييز بني الالعبني يف الفريق .تساعدان املقاييس االمسية على
التمييز بني الفئات أو أقسام التصنيف .فالصفة املشرتكة ألعضاء الفريق (أ) هي كوهنم ينتمون لنفس
الفريق ،و نشري إىل أنه داخل التصنيف الواحد نعترب كل األعضاء متساويني وال يوجد أي فروق بني
األعضاء؛ وابلتايل فاملقاييس االمسية تعترب مقاييس عامة وال تسمح ابستعمال العمليات احلسابية؛ ولكن
ميكن استعمال اإلحصاء الالابرامرتي كاختبار كا مربع مثال .

 .2مقاييس الرتبة :تستعمل مقاييس الرتبة لرتتيب األشياء و اخلصائص بناء على مقدار الصفة املقاسة.
تساعدان مقاييس الرتبة على التمييز بني أعضاء الفئة ...بناء على بعض الصفات ،فمثال إذا كان لدينا
عشرة مقاييس أطفال نريد ترتيبهم حسب طول القامة ،نعطي الرتتيب  1إىل أطوهلم والرتتيب  10إىل
أقصرهم ...غري أن هذا التمييز غري دقيق جدا ،حيث ال نعرف كمية الفرق بني األول والثاين ،وال نعرف
فيما إذا كان الفرق يف الطول بني الرتبة األوىل والثانية مساواي للفرق بني الرتبة اخلامسة والسادسة .وهي من
أكثر املقاييس املستعملة يف الدراسات النفسية كاملقاييس السوسيومرتية يف قياس الودية والعالقات
االجتماعية .ال نستطيع أن نستعمل مع هذا النوع من املقاييس العمليات احلسابية كاجلمع والطرح والضرب
و القسمة ،وال نستطيع استخدام متوسط الرتب أو احنرافها املعياري.

 90ليوان أ ،اتيلور .)1988( .االختبارات و املقاييس .ط( .2ترمجة سعد عبد الرمحن) .القاهرة :دار الشروق .ص 23
82

و األسلوب اإلحصائي الذي يستعمل يف هذا املقاييس هو اإلحصاء الالابرامرتي  Non-parametricو من
أشهره معامل ارتباط الرتب وحتليل التباين الالابرامرتي لكروسكال – و أليس.
 .3مقاييس الفئات :يعطي هذا النوع معلومات أكثر من مقاييس الرتبة ،فعوضا عن كمية الطول اليت
تفرق بينهما .فالطول املقاس ابملرت يعترب مقياس املسافة ( و يعترب أيضا مقياس النسبة) .يتميز مقياس
الفئات أبن املسافات بني واحدات القياس متساوية .فالسنتيمرتات تعترب مسافات ،فمثال الفرق بني الطفل
الذي طوله 1و  30سم و الطفل الذي طوله 1م و  36سم هو 6سم و هو مساو للفرق بني الطفل
الذي طوله 1م و  20سم و أخر طوله 1م و 14سم الذي هو 6سم .إنه اندرا ما نصل إىل هذا التدقيق
يف علم النفس ...و يرجع هذا إىل أننا ال نعرف ما هي وحدة الذكاء ،وهذا عن أنه ميكن أن تكون لنا
وحدات متساوية يف الذكاء وابلتايل ال يكون لنا مياس املسافة.
و امليزة األخرى لقياس الفئات إىل جانب امتيازه ابلوحدات املتساوية ،هو أن وحدات القياس ميكن مجعها
(كجمع األطوال مثال ،يف حني أننا ال نستطيع مجع درجات الذكاء )...
.4مقاييس النسبة :ميتاز مقياس النسبة بكل مزااي املقاييس السابقة ابإلضافة إىل أن النسب فيه متساوية
ولكي تكون النسب متساوية جيب أن يكون للمقياس صفر حقيقي ،فالصفر احلقيقية يكون عندما تنعدم
قيمة الشيء املقاس ،فمثال الطول يعترب مقياس النسبة ،فالصفر احلقيقي للطول هو عندما ال يوجد أي
طول و عليه ميكننا أن نقول أبن نسبة  2أعلى من  )12 /3( 3هي نفس نسبة  40على 10
( . 4 = )10/40و مثال على مقياس املسافة الذي هو ليس مقياسا للنسبة لكونه ليس له صفر حقيقي
91
هو الوقت الزمين".
املثال  -:1اهلدف :املقارنة بني جمموعتني مستقلتني
الفرضية :توجد فروق دالة إحصائيا بني الذكور و اإلانث يف درجة الذكاء. األسلوب اإلحصائيindependent samples t.test :املثال  -:2اهلدف :املقارنة بني أكثر من جمموعتني
الفرضية :توجد فروق دالة إحصائيا بني طالب كليات جامعة سطيف  2يف درجة الذكاء اللفظي. األسلوب اإلحصائيone way anova :املثال  -:3اهلدف :قياس عالقة ارتباطيه بني متغريين أو أكثر
الفرضية :توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بني الذكاء و الطول. األسلوب اإلحصائي correlation: pearson; spearman :حسب نوعية املتغريات91
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املثال  -:4اهلدف :التنبؤ بتغري درجات متغري حسب تغري درجات متغريات أخرى
الفرضية :يؤثر كل من القدرة على احلفظ و القدرة احلسابية على القدرة االبتكارية. األسلوب اإلحصائيregression liner :92

جدول رقم ( )4يبني أنواع مستوايت القياس و االختبارات اإلحصائية املستخدمة
مستوى القياس
االمسيnominal scale

الرتيب

ordinal scale

الفئوي

interval scale

نوع العالقات

أمثلة لنوع االختبارات اإلحصائية

التكافؤ

املنوال -التكرار

التكافؤ
أكرب من >
أقل من <

الوسيط -املعينات -معامل ارتباط االختبارات الالابرامرتية
الرتب لسبريمان -معامل ارتباط
كاندال

التكافؤ
أكرب من >
أقل من <

الوسيط -االحنراف املعياري -االختبارات البارامرتية
معامل االرتباط لبريسون -االرتباط
املتعدد

تساوي
املسافات
النسيب

ratio scale

أكرب من >

املتوسط اهلندسي

أقل من <

Geometric Mean

تساوي
املسافات

معامل االختالف =

االحنراف املعياري
املتوسط

املتوسط اهلرومنيك

Harmonic

Mane

معامل االختالف
Coefficient of variation

× 100
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نوع االختبار
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اجلدول رقم ()5طرق اختيار األساليب اإلحصائية حسب أسئلة و أهداف و إجراءات الدراسة:
اهلدف

مثال عن سؤال مصاغ بشكل
إحصائي

املقارنة بني جمموعتني
(عينتني مستقلتني)

* هل توجد فروق دالة إحصائيا
يف الذكاء بني اجلنسني؟
* هل توجد فروق دالة إحصائيا

األسلوب

األمر من خالل برانمج

اإلحصائي

SPSS

t. test

Independent
Samples
t.test

بني اجملموعتني التجريبية
والضابطة يف اإلدراك السمعي؟
املقارنة بني قراءتني

* هل توجد فروق دالة إحصائيا

(قبلي -بعدي) لعينة
واحدة

بني األداء القبلي و األداء
البعدي لطالب ذوي صعوابت
التعلم بعد اجتيازهم برانجما
تدريبيا يف اإلمالء؟

املقارنة بني متغريين
خمتلفني لعينة واحدة

*هل توجد فروق دالة إحصائيا
بني مهارات اإلدراك البصري و
مهارات اإلدراك السمعي

t. test

Paired
Samples
t.test

t. test

Paired
Samples
t.test

لطالب ذوي صعوابت التعلم؟
املقارنة بني أكثر من
جمموعتني

* هل توجد فروق دالة إحصائيا
يف الذكاء بني طالب الكليات

One way
ANOVA

One way ANOVA+
)post hoc test (scheffe

املختلفة؟
التعرف على أثر متغريات هل يوجد اثر دال إحصائيا
مستقلة على متغري اتبع ملتغريات اجلنس و الكلية و
واحد

التخصص الدراسي على الذكاء؟

التعرف على اثر متغريات
مستقلة على أكثر من

هل يوجد أثر دال إحصائيا
ملتغريات اجلنس و الكلية و

متغري اتبع واحد

التخصص الدراسي على الذكاء
و الطموح؟

عالقة ارتباطيه بني

* هل توجد عالقة ارتباطيه دالة
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General linear
model

General linear
model

Correlation

Univariate

Multivariate
)(MANOVA

Pearson or spearman

إحصائيا بني الذكاء و
التحصيل؟

متغريين أو أكثر

التنبؤ مبستوى املتغري التابع * هل ميكن التنبؤ مبستوى
حسب جمموعة من
املتغريات املستقلة

Liner

Regression

حتصيل الطالب يف اجلامعة
ابلنظر إىل مستواه يف مواد
الثانوية العامة؟

التنبؤ ابملستقبل من خالل * هل ميكن التنبؤ أبعداد الطلبة
يف اجلامعة عام 2010؟
النظر إىل نتائج فرتات
سابقة

Regression

Curve Estimation
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جدول رقم ()6االختبارات البارامرتية و ما يقابلها من اختبارات ال ابرامرتية
االختبار البارامرتي

اهلدف
معرفة ما إذا كانت البياانت ختضع
للتوزيع الطبيعي أم ال
الختبار فرضية تتعلق مبساواة
متوسط متغري يساوى قيمة اثبتة
الختبار فرضية تتعلق ابلفرق بني

االختبار الالابرامرتي
اختبار كوجملروف مسرنوف
Kolmogrov _ Simrnov

One Sample T Test

اختبار اإلشارة :

Sign Test

Paired Samples T Test

Two Related Samples Test
wilcoxon t test

Independent Samples T Test

Mann Whitney
(Two Independent Samples
) Test

املقارنة بني عدة متوسطات 3
عينات مستقلة أو أكثر

Between-subjects One Way
Anova

اختبار كروسكال والس

ثالث عينات مرتبطة أو أكثر

within-subjects One Way
Anova
tow Way Anova Betweensubjects

متوسطني جمتمعني و ذلك يف حالة
العينات املرتبطة
الختبار فرضية تتعلق ابلفرق بني
متوسطني جمتمعني وذلك يف حالة
العينات املستقلة

متغريين (عينات مستقلة)

Kruskal Wallis
Friedman x2
tow Way chi square

Heiman, Gary W. (2011). Basic statistic for the behavioralscience. (6th ed). USA: Wadsworth.
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 الداللة اإلحصائية:
" هتدف الداللة اإلحصائية إىل الكشف عن مدى االقرتاب بني العينة اجلزئية والعينة الكلية أو
اجملموعة األصلية املشتقة منها .وعليه فان ثقتنا يف مقاييس العينة تزداد كلما اقرتبت من أصلها أو كلما كان
تذبذهبا حول هذا األصل ضيقا ،و مبعىن أخر كلما كان احنرافها عن مقاييس األصل صغريا ،ويتم قياس هذا
االحنراف أبهم مقاييس للتشتت و هو االحنراف املعياري للمتوسطات و املقاييس اإلحصائية األخرى
ويسمى هذا النوع ابخلطأ املعياري ألنه يدل على مدى اخلطأ احملتمل لتلك املقاييس يف ابتعادها أو اقرتاهبا
من أصلها الذي انتزعت منه.
نستطيع أن حندد مدى االحنرافات املعيارية لتلك املقاييس لنحدد بذلك مدى ثقتنا فيها ،فاملدى
الذي ميتد من – ع و  +ع (حيث ع= االحنراف املعياري) خيتلف عن املدى الذي ميتد من 2-ع إىل
2+ع ،وهكذا نستطيع أن نستطرد يف حتديد هذا املدى الذي يقرر حدود الثقة يف تلك املقاييس و تسمى
هذه الفكرة داللة حدود الثقة
عندما نقيس الداللة اإلحصائية ملعامالت االرتباط ،نستطرد يف فكرتنا لنقرر ماذا كان االرتباط قائما
فعال أو أنه يرجع يف جوهره إىل أخطاء العينات ،فإذا كان االرتباط حقيقيا فإنه ال يساوي صفرا وأما إذا
كان غري قائم يف حقيقته فهو إذن يساوي صفرا .أي أننا نقيس مدى اقرتابه وابتعاده عن الصفر ،وتسمى
95

هذه الفكرة داللة الفرض الصفري"

-16طرق عرض ،حتليل ،تفسري ،ومناقشة النتائج
بعد تطبيق أدوات مجع البياانت و قبل عرض معطيات البحث يقوم الباحث ابلرتميز أي إعطاء أرقام
الستجاابت أفراد العينة مثال :نعم=  ،1ال= 0و هكذا .و يكون الرتميز عادة ابألرقام ،إذ تعطي رقما
لالستمارة االختبار أو املقابلة أو لشخص و سلوك متت مالحظته أو لعناصر التجربة .مثال نضع نعطي رقم
 5لداللة على الشدة و 1لداللة على درة شدة اقل أو ضعف .نضع أيضا رقم  1للداللة على احلضور
ورقم  0لداللة على الغياب ...اخل.
كما يسمح لنا الرتقيم بضع فئات (حسب العمر ،االجتاه ،املؤسسة) ابإلضافة إىل التكرار الطبيعي.
ترقيم األسئلة املفتوحة :ملاذا اخرتت علم النفس؟ (جمموعة من األفكار نستخلصها من خالل استجاابت
العينة مع العودة إىل اإلشكالية ،مثال االختيار مت عن رغبة ،مدفوع ،معدل...اخل)
 - 95عبد احلفيظ ،مقدم .املرجع السابق :ص 98
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التحقق من املعطيات :بعض االستمارات تكون قد ملئت سطحيا جيب استبعادها
ضبط املعطيات :مثال السن ابلشهور أو الذكاء أو ابلسنوات مرحلة عمرية ،رمبا يكون السؤال غري واضح
واملعلومات الغائبة تعاجل حسب احلاجة.
حتويل املعطيات من جمرد أرقام إىل جداول :ممكن من خالهلا اكتشاف اخلطأ مثال :تكرار زائد عن ما هو
حقيقي.

 عرض املعطيات :تعرض املعطيات الكمية يف شكل نسب مئوية ابإلضافة إىل قياسات االجتاه املركزي
(املتوسط ،املنوال ،الوسيط) أو قياسات التشتت ( االحنراف املعياري ،كما مت عرضها يف شكل جداول،
رسوم بيانية ،دوائر نسبية) و كذا تستخدم االختبارات و األساليب اإلحصائية حلساب االرتباط والفروق و
التنبؤ .كما تعرض البياانت بطرق خمتلفة منها :التوزيع التكراري ،املدرج التكراري ،املضلع التكراري ،املنحىن
التكراري ،املنحنيات ،الصيغة ،االلتواء ،التفلطح.
الصيغة " :96تشري الصيغة إىل عدد النهاايت العظمى يف التوزيع ،توجد  3أنواع من التوازيع من

حيث الصيغة وهي " :

صيغة وحيد النهاية

ثنائي النهايتني

منحىن متعدد النهاايت

 عرض النتائج :كتابة البياانت املتحصل عليها وحتويلها إىل معطيات منظمة يف جداول و دوائر
نسبية...حساب التكرارات و العالقات و الفروق.

 - 96عبد احلفيظ ،مقدم .املرجع السابق :ص 66
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االلتواء" skewness :إن املنحىن ذو النهاية الواحدة ميكن أن خيتلف من شكل إىل أخر من حيث االلتواء،
إن املنحىن امللتوي هو منحن غري متماثل .يكون التوزيع موجبا إذا كان االلتواء يف اجتاه الدرجات املرتفعة،
و يكون سالبا إذا كان االلتواء يف اجتاه الدرجات املنخفضة":97 .

التواء موجب

منحىن متماثل

التواء سالب

تفلطح املنحىن" kurtosis :ختتلف التوازيع أيضا من حيث درجة التفلطح أو التدبب ،فاملنحنيات الطويلة
98
الضيقة تسمى املنحنيات املدببة وعندما تكون عريضة متسعة تسمى املنحنيات املفلطحة".

منحىن مفلطح

منحىن مدبب

 حتليل النتائج :يعين استنطاق هذه البياانت واملعطيات إىل ماذا تشري والتعليق على هذه املعطيات
دون ضرورة تفسريها.
 تفسري النتائج :تفسري النتائج يعطي مربرات ملا توصل إليه الباحث من خالل جمموعة من
املسلمات و إجراءات البحث و صعوابته ،و تفسري النتائج جييب على عدة تساؤالت عل ملاذا
جاءت هذه النتائج هبذه الطريقة؟ وما هي املربرات؟ هل تعود ألخطاء أم إىل ظروف أم إىل
األدوات؟ ...
 مناقشة النتائج :تتم على ضوء الفرضية إن حتققت أم ال ،على ضوء الدراسات السابقة إن كان
هناك اتفاق أو اختالف وملاذا ،على ضوء اإلطار النظري إن اتفق معه أو كان كافيا لفهم الظاهرة
أو أضاف اجلديد أو اختلف معه يف النتائج .املناقشة تعين إذا توسيع دائرة عالقات هذه النتائج مبا

 - 97عبد احلفيظ ،مقدم .املرجع السابق .ص 66
 - 98املرجع نفسه :ص 67
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جاء يف الفرضيات ومدى حتققها ،ومدى اتفاقها واختالفها مع نتائج الدراسات السابقة واإلطار
املرجعي النظري الذي اعتمد عليه الباحث .و يف األخري استنتاج عام وخامتة.
يف هذه املرحلة إذا؛ يقوم الباحث بعرض نتائجه ضمن اإلطار النظري الذي تبناه يف بداية حبثه ،أو
النظرية اليت اعتمد عليها يف وضع الفروض وصياغة اإلشكالية البحثية .ويستخدم يف هذه املرحلة املوضوعية
التامة وال حياول تزيف احلقائق اليت توصل إليها ولو كانت تعاكس هواه ،وعكس توقعاته املبدئية .وإال فقد
البحث قيمته العلمية .كما ميكن له أن يستخدم اخليال يف حالة البحوث التارخيية مثال .واملنطق العلمي يف
عرضها وتنظيمها بشكل واضح .فعلى الباحث أن يعرض نتائجه بكل أمانة علمية ومسئولية أخالقية وهي
من أهم صفات الباحث.
حىت يفهم القارئ ما توصل إليه عليه أن يعرضها ابنتظام ،وحسب أمهيتها وابلطريقة اليت جتعلها أكثر
وضوحا وسهولة للمطلع .على أن ال تعارض املنهج العلمي .وحيث انه رمبا جيد نفسه مضطرا لعرض كل
تفاصيل نتائج حبثه من مراحل وجداول إحصائية أو تكرارات أو نسب مئوية ،وقد جيد نفسه غري مضطر
لذلك فيقوم فقط بعرض النتائج اليت من شأهنا أن جتيب عن التساؤالت اليت طرحت يف بداية البحث أو
اليت تثبت أو تنفي الفروض .وعلى الباحث أن ال يقوم بعرضها بشكل جممل ال ميكن للمطلع أن يفهم
عالقتها بعضها البعض ،إمنا عليه عرضها ابلشكل الذي يراه مناسبا أكثر ألهداف الدراسة حىت يتبني إن
حتققت هذه األهداف أم مل تتحقق.
احلقيقة أنه رغم أمهية عرض النتائج إال انه جيب على القائم على الدراسة أن حياول تفسري هذه
النتائج بشرح ما توصل إليه من بياانت ،واستنطاق هذه البياانت خاصة منها الرقمية .ويبني ما تتضمنه من
دالالت علمية أساسية أو تقنية ،وابلتايل أن يصل إىل استنتاجات علمية واضحة .و اليت ميكن أن يستفيد
منها األفراد و اجملتمعات .خاصة يف حال أمكن التعميم .أو قد يستفيد اخلواص من حبثه يف تطوير ظروف
وطرق العمل أو آليات العمل مثال .أو يف حتسني طرق االستيعاب والتدريس .وهذا من خالل ما يشري به
الباحث يف أخر حبثه وكيفية االستفادة من هذه النتائج أو أهنا قد حتتاج للتحقق منها أكثر.

90

الفصل الثالث:حتديد الطريقة املناسبة الختيار العينة
 .1تعريف اجملتمع:
اجملتمع هو اجملموعة اليت يهتم هبا الباحث واليت يريد أن يعمم عليها النتائج اليت يصل إليها من العينة.
فاجملتمع يشمل مجيع األفراد الذين يشرتكون فيما بينهم ابخلاصية.
العينة " هي جمموع العناصر اليت مت فعال مجع بياانت حوهلا ،أما اجملتمع فيتكون من جمموع العناصر اليت من
املمكن أن خنتار من بينها أفراد عينة ،مبعىن جمموع العناصر اليت تتمتع ابلسمة أو اخلاصية موضوع الدراسة.
ونسمي عنصر أو وحدة إحصائية الفرد أو احلدث أو اخلاصية موضوع املشاهدة .كما تسمى القيم اليت
99
تصف اجملتمع ابملعامل  )µ ; ..ويف املقابل نسمي القيم اليت تصف العينات ابإلحصاءات( " )S -
ويعرف اجملتمع أيضا على "أنه اجملموعة اليت تتكون من كل املفردات حمل الدراسة وقد يتكون اجملتمع من

عدد حمدود من املفردات أو يكون عدد مفرداته الهنائي .كما أن اجملتمع قد يكون حقيقي أو افرتاضيا"
مثال :اجملتمع يتكون من مجيع الطلبة والعينة هي طلبة العلوم االجتماعية واإلنسانية.
هناك عدة تسميات للمجتمع الذي يكون حمل الدراسة أو الذي أتخذ منه العينات وهذا حسب
مدى توفر عناصره وعالقته مبوضوع الدراسة
100

* جمتمع الدراسة" population :هو ذلك اجملتمع الذي يسعى الباحث إىل إجراء الدراسة عليه ،ويعرفه
روسي ( )1983أبنه مكون من جمموعة من العناصر اليت تعرف أبهنا الوحدات األساسية اليت تشكل
جمتمع الدراسة .ويقصد به اجملموعة الكاملة أو املشاهدات اخلاصة بظاهرة ما واليت تتعلق جبميع املفردات
حمل االهتمام يف الدراسة" .101فإذا كانت الدراسة تتعلق بعالقة الرضا الوظيفي ابإلنتاجية لدى العمال
يكون جمتمع الدراسة هو كل املعلمني يف اجلزائر مثال.
* جمتمع الدراسة املستهدف:
102
والظواهر أو األشياء اليت أنمل أن نعمم نتائج حبثنا عليها"
Target population

" وهو يشري إىل اجملموعات الكلية من األفراد

* اجملتمع األصلي :هو اجملتمع احلقيقي والذي يود الباحث ابلفعل تعميم النتائج عليه ،وهو االختيار
النموذجي ،لكن اندر جدا أن يتاح .و هو مجيع مفردات الظاهرة املراد دراستها ،أو هو جمموعة من الفئات
أو التجمعات اليت تشرتك يف خصائص حمددة.
مثال  :1اجملتمع األصلي يتكون من طلبة جامعة سطيف ،والعينة تتكون من الطلبة املتفوقني.
 99حممود بوسنة .)2007( .علم النفس القياسي :املبادئ األساسية .اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية.ص190-189 :
 100بركات ،هارون و جنم ،السيد .)2001( .أساليب التحليل اإلحصائي و برانمج  .spsswinالزقازيق :دار الكتب:ص 4
 101جالل أمحد ،املرجع السابق37 :
 102البطش ،حممد و أبو زينة ،فريد .املرجع السابق ص 97
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مثال  :2اجملتمع األصلي يتكون من عمال املصانع بوالية سطيف ،والعينة تتكون من العمال ذوي الدخل
املتوسط.
* اجملتمع املتاح " accessible population :يتشكل هذا اجملتمع من مفردات الدراسة املتاحة من جمتمع
الدراسة املستهدف" 103هو اجملتمع الذي يكون الباحث قادرا على تعميم نتائجه عليه ابلفعل وميثل
االختيار الواقعي للباحث.
مثال :دراسة تالميذ سنة الثالثة اثنوي املتفوقني يف مادة الرايضيات ختصص علوم الدقيقة.
جمتمع الدراسة :كل الطلبة سنة الثالثة اثنوي املتفوقني يف مادة الرايضيات ختصص علوم الدقيقة.
جمتمع الدراسة املستهدف :هم كل الطلبة سنة الثالثة اثنوي املتفوقني يف مادة الرايضيات ختصص علوم
الدقيقة و املسجلني.
جمتمع الدراسة املتاح :هم كل الطلبة سنة الثالثة اثنوي املتفوقني يف مادة الرايضيات ختصص علوم الدقيقة
واملسجلني و الذين يزاولون دراستهم فعليا يف الثانوية.
* هل ميكن أن يكون اجملتمع هو العينة؟ نعم خاصة إذا كان حجم اجملتمع صغري كدراسة حالة.
 .2املعاينة:

يف معظم احلاالت يتعذر احلصر الشامل فيلجأ الباحث إىل املعاينة واليت تعين عملية اختيار العينة ،إذ
يف البحوث االجتماعية قد تكون عينة البحث كبرية وقد تكون ذات حجم صغري ،غري أن فكرة أن تكون
الدراسة على كافة أفراد اجملتمع األصلي متعبة كثريا ومكلفة كثريا وحتتاج إىل وقت طويل – خاصة إذا كان
اجملتمع األصلي كبري احلجم -وهنا حيتاج الباحث إىل مساعدين مدربني ،ويف هذه احلالة تزيد احتماالت
اخلطأ بشكل كبري لكثرة أفراد العينة أو عدم انسجام الباحثني يف فرقة البحث ،وتكون هذه الدراسات غري
مفيدة يف حالة جتانس أفراد اجملتمع.
يف حني أن الدراسة اليت نقوم فيها ابختيار العينة من اجملتمع األصلي توفر اجلهد والوقت واملال،
وتفيد يف مجع معلومات دقيقة .ويكون فيها الباحث عادة ملما بشروط اختيار العينة و خبريا يف هذا امليدان
بصورة تسمح له القيام مبثل هذه الدراسات .حيث ميكنه القيام بعدة أحباث على عدة عينات من نفس
اجملتمع األصلي يف وقت واحد .و احلقيقة أن العينة ختتار من اجملتمع األصلي للبحث.
هذا " ويشرتط يف العينة اجليدة أن تتمثل فيها مجيع صفات األصل الذي اشتقت منه حىت يصبح
استنتاجا صحيحا وإال أخطئنا يف حكمنا على صفات ذلك األصل .وال تتحقق هذه الفكرة إال إذا

 103جالل أمحد ،املرجع السابق:ص 38
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تساوت احتماالت ظهور كل جزء من أجزاء ذلك األصل يف العينة املختارة حىت تصبح العينة صورة صادقة
لذلك األصل يف مجيع خواصها .وتنقسم العينات إال نوعني رئيسيني:
 العينات الصغرية :وهي اليت ال يكاد يتجاوز عدد أفرادها 30 العينات الكبرية :وهي اليت يزيد عدد أفرادها على 30وعندما يصل عدد أفراد العينة إىل  30فردا أو ينقص عن ذلك القدر ،فإن املقاييس اإلحصائية
لتلك العينات الصغرية تبتعد إىل حد كبري عن املقاييس اإلحصائية لألصل الذي اشتقت منه .وحتتاج عملية
االستدالل اإلحصائي إىل وسائل خاصة يف حتديد مدى احلكم على صحة نتائج تلك العينات .ولذا تعتمد
الطرق اإلحصائية يف تعميمها لنتائج العينات على نوعها ،أي أن وسائل دراسة العينات الصغرية ختتلف يف
104
بعض نواحيها عن وسائل دراسة العينات الكبرية".
*تعريف العينة :هي فئة من اجملتمع الغرض منها متثيل خصائص اجملتمع األصلي ،و أخذ العينة املمثلة له
يتطلب أمرين" أوهلما حتديد هدف الدراسة اإلحصائية ،واثنيهما حتديد اجملتمع اإلحصائي .واهلدف من
أخذ العينة هو تعميم النتائج اليت تستخلص منها على جمتمع أكرب"
وهي فئة متثل جمتمع البحث ،أي مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث.
وهي جمموعة جزئية مميزة ومنتقاة من جمتمع الدراسة
105

*"تعريف العنصر :ميثل أحد مفردات أو مشاهدات جمتمع الدراسة األصلي.

*تعريف املفردة :هي عبارة عن أحد املفردات أو املشاهدات اليت مت اختيارها ضمن العينة".

106

 .3كيف خُتتار العينة ؟

حىت نقوم ابختيار العينة جيب على الباحث أن يتبع ما يلي:
 -1حتديد أهداف البحث:
 -2حتديد اجملتمع األصلي الذي خنتار منه العينة :املهم يف هذه املرحلة هو حتديد خصائص اجملتمع األصلي
من حيث (اجلنس /مستوى التعليم /درجة الذكاء) .وما هي املتغريات اليت تدخل يف اجملتمع األصلي.
و ينبغي أن يكون اجملتمع األصلي هو الذي خنتار منه العينة ،وجيب حتديد جماالت اجملتمع األصلي( زمان /
مكان/عدد)وغريها من البياانت اإلحصائية.
 -3إعداد قائمة ابجملتمع األصلي وحصر أفراد أو وحدات العينة:

 104السيد ،فؤاد( .د.ت) .علم النفس اإلحصائي و قياس العقل البشري[.نصر -القاهرة] :دار الفكر العريب :ص 205-204
 105بركات هارون ،جنم السيد ،املرجع السابق :ص4
 106عبيدات حممد و أبو نصار حممد و مبيضني عقلة .) 1999( .منهجية البحث العلمي :القواعد و املراحل و التطبيقات .عمان :دائر وائل .ص84
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 إعداد قائمة ابجملتمع األصلي :هنا حياول الباحث أن حيصر مجيع أفراد اجملتمع األصلي للدراسة .فمثال الميكن اختيار حاالت العينة من املسجلني يف النوادي أو مالكي السيارات ألن بقية األفراد غري مسجلني
حبكم أهنم ال ميلكون السيارات أو ال يشرتكون يف النوادي وابلتايل فقائمة املسجلني غري ممَُثِلة للمجتمع
األصلي.
 انتقاء عينة ممثلة أو حتديد وحدة العينة :مىت حتدد اجملتمع األصلي ووضعت قائمة تشتمل على مجيعالوحدات يصبح العمل األساسي التايل بسيطا نسبيا وهو انتقاء وحدات من القائمة امل َعدة .فالعينة تتكون
ُ
من جمموعة وحدات ،والوحدة قد تكون فردا-أسرة-مدرسة-مصنع......
مثال:دراسة موضوع زايدة النتاج يف املؤسسات االقتصادية .فتكون العينة هي جمموعة املؤسسات
االقتصادية ،وكل مؤسسة تعترب وحدة{.كلما كانت اجملموعة املمثلة لوحدة العينة مفرداهتا كثرية قلت
الدقة،وقل التجانس.لذا يفضل أن تكون الوحدة املمثلة للعينة هي املفردة ذاهتا أو الفرد نفسه كلما أمكن
ذلك}
 حتديد حجم العينة واحلصول على عينة مناسبة هلدف البحث :واملقصود هو حجم العينة ،هل تكونصغرية أو كبرية .واحلقيقة انه ال توجد قواعد جامدة للحصول على عينة مناسبة.ألن لكل موقف مشاكله
وخصائصه ،فإذا كانت الظاهرات موضوع الدراسة متجانسة ،فتكفي دراسة عينة صغرية منها.أما إذا كانت
وحدات الدراسة متباينة كالظاهرات الرتبوية ،فال بد أن تكون العينة أكرب.وكلما ازداد تباين الظواهر ازدادت
صعوبة احلصول على عينة جيدة .وزايدة حجم العينة قليل الفائدة ما مل يتم اختيار الوحدات بطريقة تضمن
أن تكون العينة ممثلة.
وهناك عدة عوامل واعتبارات حتدد حجم العينة املناسبة:
 -1طبيعة اجملتمع األصلي .كلما كانت طبيعة اجملتمع واضحة وميكن حتديد عناصره ،كلما كانت العينة
العشوائية أنسب.
 -2درجة التجانس :أي متاثل وحدات العينة.وكلما كانت العينة كبرية قل هذا التجانس .وكلما زاد
التجانس كانت العينة العشوائية أنسب.
 -3طريقة أو أسلوب اختيار العينة.
 -4درجة الدقة املطلوبة.
 -5اإلمكاانت املادية والبشرية والزمن احملدد للدراسة .العينة غري العشوائية ال تستغرق طويل للحصول
عليها ،كما أن العينة العشوائية قد حتتاج إىل إمكاانت ووقت لتحديدها.
مبعىن أن الباحث يكون ملزما ابختيار عينة عشوائية إذا توفرت الشروط التالية:
 درجة جتانس عناصر اجملتمع األصلي كبرية.
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 إمكانية حصر عناصر اجملتمع األصلي.
 إذا كان الدقة مطلوبة يف احلصول على النتائج و حتقيق األهداف.
 إذا كان الوقت يكفي للحصول على العينة املطلوبة واحلصول على املعلومات حول أو من
عناصرها.
 إذا كانت هناك رغبة أو ضرورة يف تعميم النتائج على بقية أفراد وعناصر اجملتمع األصلي.
و رغم ذلك إال أن هناك عدة حماوالت لوضع طرق لتحديد حجم العينة منها:
 حتديد النسبة املئوية حلجم العينة من خالل حجم اجملتمع األصلي:
 -1اجملتمع األصلي حجمه عشرات أالف وهو جمتمع كبري جدا تكون نسبة العينة%5
 -2اجملتمع األصلي حجمه بضعة أالف وهو جمتمع كبري تكون النسبة %10
 -3اجملتمع األصلي حجمه بضع مئات وهو جمتمع صغري نسبيا تكون النسبة %15
 كما أن هناك حماوالت لتحديد عدد األفراد حسب نوع الدراسة:
 -1الدراسات االرتباطيه :على األقل  30فرد.
 -2الدراسات التجريبية 15 :فرد يف كل جمموعة من ضابطة وجتريبية.

 .4طرق اختيار العينات:

رغم أن اهلدف من حتديد العينات هو إجياد جمموعة من الوحدات تكون ممثلة للمجتمع األصلي
حبيث حتتوي العينة نفس السمات واخلاصيات اليت يتميز هبا جمتمع البحث .إال أنه ال جيب اعتبار العينة
جمرد جزء من اجملتمع املراد دراسته حسب ما يظن البعض .ولكنها اختيار واعي يُراعى فيها قواعد واعتبارات
علمية معينة ،لكي تكون نتائجها قابلة للتعميم على اجملتمع األصلي.
وتشمل أنواع العينات ما يلي:
االحتماليةprobability sample, echantillon aléatoire :

 4-1العينات
االحتمالية تعين إعطاء فرص متكافئة يف االختيار جلميع الوحدات املكونة للمجتمع األصلي .هلذا
فيمكن تعميم نتائجها ألهنا تعطي الفرصة جلميع مفردات اجملتمع األصلي يف متثيل ابقي أفراده وبنفس القدر
(نفس الفرصة جلميع أفراد اجملتمع األصلي).
تتحدد العينات االحتمالية ابلشروط التالية:
 حتديد اجملتمع األصلي. معرفة خصائص اجملتمع.إمكانية حصر كل عناصر اجملتمع وابلتايل إمكانية وضع قائمة أبفراد اجملتمع األصلي. إعطاء نفس الفرصة لتمثيل اجملتمع ضمن العينة ،أي نفس فرصة الظهور يف العينة لكل األفراد.95

"وختص العينة العشوائية اجملتمعات املتجانسة أي تلك اليت هلا خصائص متشاهبة أو متقاربة مثال :جمتمع
107
الطلبة يشكل جمتمعا متجانسا من حيث السن"
وتنقسم العينة االحتمالية إىل عدة أقسام منها:
العينة االحتمالية البسيطة "simple random sample :هي اليت اختريت بطريقة يكون لكل عنصر
أ-
يف اجملتمع نفس فرصة االختيار .وأن أي عنصر ال يرتبط ابختيار أي عنصر آخر ،ويتم إعداد قائمة بعناصر
اجملتمع و يعطى لكل عنصر رقما 108".يتم فيها االختيار إما عن طريق القرعة(كتابة األمساء يف أوراق مثال
مث خنتار غري أن هذه الطريقة ال تصلح يف حالة العينات الكبرية) أو ابستخدام جداول األرقام العشوائية
كجدول فيشر لألرقام العشوائية املكتوبة مثل جدول فيشر وكندال و ييتس . Fisher, Kendall ,yates.
ويف هذه احلالة ال جيب اختيار رقم من اجلداول أكرب من عدد أفراد العينة املطلوبة .وال نكرر الرقم
املختار مرتني .مثال نريد اختيار عينة تتكون من  300فرد فال جيب اختيار األرقام اليت تفوق  300من
اجلداول .و أن مت اختيار رقم 15مثال عشوائيا فال جيب اختياره مرة اثنية حىت ولو ظهر يف االختيار الثاين
أو اجلداول احلاسوبية.
من مزاايها :أهنا "سهلة االستخدام -تصلح مع العينات واجملتمعات صغرية احلجم -اخنفاض خطأ
املعاينة فيها ألن العينة يف هذه احلالة تكون ممثلة جملتمع الدراسة -.ال حتتاج إىل جهد ومال" 109من
مميزات هذه الطريقة أهنا تسمح حبساب اخلطأ االحتمايل.
من عيوهبا أهنا :ال تضمن التمثيل يف حالة عدم التجانس -عدم القدرة على حصر اجملتمع إن كان كبرية-
وصعوبة إعداد قوائم بعناصر اجملتمع -ارتفاع التكلفة -انتشار أفرادها يف مناطق بعيدة.

ب -العينة االحتمالية املنتظمة systematic random sample :ختتار يف حالة التجانس ،ومسيت
منتظمة ألن املسافة بني كل رقم والذي يليه مسافة اثبتة مع التأكيد أنه ال جيب أن تكون القائمة مرتبة
حسب خاصية معينة مثال :حسب العمر أو بداية االسم أو أي شيء أخر "يتم ترتيب أرقام عناصر جمتمع
الدراسة يف قائمة ،ويتم اختيار عناصر العينة بشكل دوري" 110ويتم األمر ابلطريقة التالية:
 حندد قائمة أبمساء اجملتمع األصلي. -حنسب املدى: 111

 107جالطو جياليل ،املرجع السابق:ص 12
 108جالل أمحد ،املرجع السابق:ص 43
 109املرجع نفسه :ص43
 110املرجع نفسه:ص 44
 111مالحظة :ال تقرب النتائج العشرية يف حساب املدى .مثال  6.66ال تصبح  7بل تبقى 6
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العدد اإلمجايل ألفراد اجملتمع األصلي
املدى =

عدد العينة املطلوبة
إذا كان عدد اجملتمع األصلي يساوي  84وحجم العينة املطلوبة هو  12مفردة فان املدى يف هذه
احلالة :املدى= 7 =12/84
 مث نضع األرقام من  1إىل  7يف إانء ،ونسحب رقم واحد عن طريق القرعة ،ويكون الرقم املسحوبهو أول مفردات العينة .وليكن مثال  5فالفرد او املفردة رقم  5هي أول عنصر من العينة املطلوبة.
 وللحصول على بقية العناصر نضيف املدى إىل الرقم  5فنحصل على  12 =7+5ليكون هو رقمالعنصر الثاين من العينة ويكون رقم العنصر الثالث هو  19 =7+12والرابع هو  26 =7+19واخلامس
هو  33 =7+26والسادس  40والسابع  47والثامن  54والتاسع  61والعاشر  68واحلادي عشر 75
والثاين عشر .82
112
من مزاايها -:أفضل متثيال للمجتمع
113
من عيوهبا" :صعوبة إعداد قوائم خاصة مبجتمع الدراسة -ال تصلح مع جمتمعات الدراية كبرية احلجم"
الطبقيةsystematic random sample :

ت -العينة االحتمالية
" إن من أهم شرط من الشروط اليت جيب توافرها يف العينات أن تكون ممثلة ،ولضمان ذلك عندما تكون
عناصر اجملتمع غري متجانسة فإننا نقسم اجملتمع إىل طبقات (  ،)strataمث أنخذ عينة عشوائية بسيطة من
114
كل طبقة على أن تتناسب مع حجم هذه الطبقة".
ومن مثة "إذا شعر الباحث أن اخلطأ العيين كبري نسبيا [ ،واخلطأ العيين يقصد به أن العينة مل متثل خصائص
جمتمع الدراسة بنفس نسب ورودها يف هذا اجملتمع] ،فيمكن أن يقسم اجملتمع األصلي إىل جمتمعات جزئية
فئات أو طبقات ،حسب درجة متثيل اخلاصية" " 115وختص اجملتمعات غري املتجانسة أي اجملتمعات
املتكونة من عدة فئات اجتماعية-مهنية وهذا بناءا على عدة اعتبارات منها :مستوى الدخل مستوى
116
اإلنفاق ،املستوى التعليمي...،إن العينة الطبقية هي عبارة عن جمموعة من العينات العشوائية "

 112جالل أمحد ،املرجع السابق:ص 45
 113املرجع نفسه :ص45
 114الزعيب ،حممد و عباس ،الطالفحة .املرجع السابق :ص7
 115جالل أمحد ،املرجع السابق:ص 45
 116جالطو جياليل ،املرجع السابق:ص 12
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تستخدم هذه الطريقة يف حالة عدم جتانس اجملتمع األصلي ،حيث يصبح من الضروري اختيار عينة
طبقية تتمثل فيها فئات اجملتمع األصلي بنسب وجودها فيه .وتستخدم هذه الطريقة يف حالة وجود ارتباط
مرتفع بني جمموعات معينة من الناس أو سلوك معني.
مثال :أراد ابحث أن جيري حبث حول اجتاهات الطلبة حول موضوع النظام التعليم اجلامعي اجلديد
 LMDوقد تكون اخلصائص غري موزعة بشكل بنسب متقاربة و ال تناسب الطرق السابقة اختيارها .فعلى
الباحث تقسيم الطلبة يف جمتمع الدراسة إىل فئات حسب عدد الفئات املمكنة لكل من املتغريين
تستخدم يف حالة وجود اختالفات منتظمة يف اجملتمع ،أي أن الباحث خيتار من كل طبقة وبطريقة
احتمالية تتناسب مع حجمها احلقيقي يف اجملتمع األصلي .مث خيتار عدد أفراد العينة الطبقية املتحصل عليه
بطريقة بسيطة من كل طبقة.
حجم العينة الطبقية املطلوبة= (حجم العينة يف الطبقة /حجم اجملتمع )× حجم العينة املطلوب

املعادلة الثانية:
حجم العينة الطبقية املطلوبة =
حجم العينة املطلوب × حجم العينة الطبقية /حجم عينة الطبقة  +1حجم عينة الطبقة 2
مثال :1أراد الباحث اختيار عينة مكونة من ( 90طالب) كعينة ممثلة جملتمع الدراسة املكون من  500من
الذكور و  650من اإلانث:
عينة الذكور = ن × ن / 1ن + 1ن2
= 39.13 = 650 +500 / 500× 90
ابلتقريب  39طالب
عينة اإلانث = 50.81 =500+650 /650 ×90
ابلتقريب  51طالبة
 مثال :2لدينا  30شخص حامل لشهادة الليسانس ختصص علم النفس منهم  10يف علم النفس
الصناعي و  20ختصص عيادي .ونريد سحب عينة من  11فرد من التخصصني حيث ن= 1
املختصني يف العيادي و ن = 2املختصني يف الصناعية.
عدد أفراد الفئة أو اجملتمع األصلي
× عدد أفراد العينة املطلوبة
ن=
العدد اإلمجايل للمجتمع األصلي
ن7 =11 × 30/20 = 1
ن4 =3.66 = 11 × 30/10 = 2
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ن+ 1ن11 = 4+7 = 2
و هكذا فإننا خنتار  7أفراد من املختصني يف العيادي و  4أفراد من املختصني يف الصناعي ليك ِونوا أفراد
عينة الدراسة .مث خنتار من كل فئة ابلطريقة العشوائية املنتظمة أو البسيطة إن أمكن ذلك.
 مثال : 3نريد دراسة األمراض املنتشرة بني املشتغلني يف سلك التعليم .فنقوم بتقسيمهم إىل
طبقات ،املعلمني ابالبتدائي -األساتذة ابملتوسط -األساتذة ابلثانوي – أساتذة اجلامعة.واألساتذة
ابلتكوين املهين-مث نقوم ابختيار عشوائي ألفراد العينة من كل طبقة.والعدد الذي خنتاره من كل
طبقة جيب أن يكون ُممثال ألفراد العينة ككل يف اجملتمع األصلي،أي حبسب نسبة وجودها يف
اجملتمع بتطبيق القانون التايل:
عينة الطبقة
 Xالعينة املأخوذة من اجملتمع
حجم اجملتمع
مثال  :العدد اإلمجايل للمشتغلني يف سلك التعليم مثال =  9000وعدد املعلمني يف هذا اجملتمع األصلي
=  3500وعدد األساتذة ابملتوسط = 3000وعدد األساتذة ابلثانوي =  1500وعدد أساتذة
اجلامعة= 1000
إذا أردان أن نعرف كم سنختار من أساتذة اجلامعة نطبق القانون التايل:
1000
33.33≈33 = 300 X
9000
ونفس الشيء يف حالة اختيار مثال عينة من السجناء حسب اجلرائم املرتكبة ،أو الطلبة حسب
ختصصاهتم.
من مزاايها :أهنا تضمن متثيل الطبقات املكونة للمجتمع يف العينة " -تساعد على تقليل االختالفات بني
117
فئات الدراسة"
من عيوهبا :أهنا تتطلب جهد أكرب من سابقتها من العينات.
ث -العينة االحتمالية العنقودية :أو متعددة املراحل أين ختتار العينة عرب عدة مراحل ،بداية من اجملتمع
األصلي مث يقسم إىل فئات مث يقسم إىل شرائح مث تقسم هذه الشرائح إىل شرائح فرعية وهكذا حىت نصل
إىل الشرحية النهائية و اليت متثل عينة الدراسة" .قد نواجه يف كثري من احلاالت عدم توفر قائمة بعناصر
اجملتمع اإلحصائي مما جيعل من الصعوبة اختيار عينة من ذلك اجملتمع .هلذا يتم تقسيم اجملتمع اإلحصائي
 117جالل أمحد ،املرجع السابق:ص 47
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إىل جمموعات جزئية واضحة نسمي كل منها عنقودا مث نقوم ابختيار عينة عشوائية بسيطة من بني تلك
118
العناقيد "
" يف العينة العنقودية يتم اختيار وحدات العينة من اجملموع الكلي لوحدات اجملتمع إىل مراحل عديدة؛ على
أن يقسم اجملتمع الكلي أوال إىل جمموعات من الوحدات ،وتعترب وحدات ابتدائية ختتار منها العينة ،وهذه
هي املرحلة األوىل؛ مث يعاد تقسيم الوحدات االبتدائية يف العينة اليت اختريت إىل وحدات اثنوية ختتار من
119
بينها عينة جديدة ،وهذه هي املرحلة الثانية" ،
مثال :لدراسة تالميذ سنة اخلامسة من التعليم االبتدائي نقوم بتقسيم الدولة إىل جمموعة من املقاطعات
الرتبوية ،مث نقوم بتقسيم هذه املقاطعات إىل والايت  -و نقوم ابلسحب يف كل مرة بطريقة عشوائية-
ونقسم الوالية إىل جمموعة من الدوائر فالبلدايت مث نقوم بسحب ابتدائية واحدة من أصل املتواجدة يف
البلدية أو الدائرة مث نسحب قسم من أقسام سنة اخلامسة ابتدائي.
من مزاايها " :تتعامل مع كل اجملتمعات املتجانسة بغض النظر عن كوهنا جمتمعات صغرية أو كبرية شرط
أن يكون جمتمع الدراسة موزعا يف أكثر من مكان جغرايف -.ميكن تطبيقها يف رقعة جغرافية كبرية مما يساهم
يف دراسة جمتمع كبري دون تكاليف ابهضة -تعدد املراحل يف هذا النوع من العينات ال يعين قصورا يف
120
تطبيق العينة و لكنه ابلعكس يزيد من قوهتا و فعاليتها"
من عيوهبا أهنا :غري ممثلة غي حالة عدم جتانس خصائص اجملتمع األصلي.
ج -العينة غري املتناسبة  " Disproportionate Sample :يلجأ الباحث عادة إىل مثل هذا النوع من
العينات إذا كان يريد أن يرفع نسبة عينة مجاعة فرعية معينة  .فلو أراد الباحث ىف مثلنا السابق أن يعرف
رأى الطالب الذين من أصل قروي ىف قضية اإلدمان ملا يتميزون به من وازع ديين وأخالقي فإنه ىف هذه
احلالة يزيد من نسبة متثيل الطالب القرويني ألن طبيعة مشكلة البحث تقتضي ذلك فيختار الباحث 200
طالب من املناطق الريفية وابقي الطالب من املدن ومن الصعيد  .ولكن ىف هذه احلالة ينبغي على الباحث
أن يظهر ىف حتليله العوامل الىت دفعته ملثل هذا النوع من االختيار".121
ح -العينة متعددة املراحل :تستخدم يف اجملتمعات الكبرية واملساحات الواسعة ،اقتصادا للوقت
واجلهد .كأن خنتار جمموعة من املدارس من قائمة هلذه املدارس وهذا بداية من وزارة الرتبية والتعليم مث
املقاطعات الرتبوية من كافة القطر الوطين مث على مستوى الشرق والغرب والشمال واجلنوب مث على مستوى
 118بركات هارون ،جنم السيد ،املرجع السابق:ص 5
 119زروايت رشيد .)2002( .تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية[.د.م][ :دار هومة] :ص196
120جالل أمحد ،املرجع السابق:ص 49
 121القصاص ،مهدى .املرجع السابق :ص 85
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الشرق مثال مث املقاطعات املوجودة يف الشرق مث خنتار مقاطعة من الشرق مث خنتار عدد معني من املدارس
من هذه املقاطعة.أو نقوم ابختيار عينة طبقية أو بسيطة حسب نوع السكن مثال .و هنا يزيد احتمال
اخلطأ.
خ -العينة االحتمالية املزدوجة :هي اشتقاق عينة اثنية من العينة األوىل ،مثال يف حالة عدم اإلجابة
على استبيان موزع على أفراد العينة اليت مت اختيارها يف البداية نقوم ابشتقاق عينة اثنية من العينة األوىل وال
نقوم ابختيار عينة جديدة متاما عن األوىل.
د -العينة االحتمالية املساحية :جغرافية .وهناك من يسميها متعددة املراحل
 " 122و هذه الطريقة ذات أمهية كبرية عند احلصول على عينات متثل املناطق اجلغرافية املختلفة...كما ال
يطلب يف هذه احلالة إعداد قوائم كاملة جبميع العناصر داخل منطقة جغرافية معينة  ...هذا وختتار املناطق
اجلغرافية نفسها بطريقة عشوائية؛ ولكن جيب أن متثل يف كل منطقة إقليمية خمتارة كل الفئات االجتماعية
123
املتمايزة".
multistage sample

ذ-

عينة اجملموعات:

ر-

العينات الثابتة:

 4-2العينات غري االحتمالية:
يتم اختيارها وفقا ملعايري حتكمية ،يضعها الباحث طبقا ملا يراه مؤيدا إىل متثيل العينة للمجتمع.
وهلذا فال ميكن تقدير حجم األخطاء العشوائية اليت تتعرض هلا نتائج هذه العينات ،ولذلك تسمى ابلعينات
العمدية أو املقصودة .وهي عينات يتدخل فيها الباحث لعدة أسباب منها:
 كرب حجم العينة عدم توافر املعلومات الكافية و اجلهد و التكاليف املادية. استحالة و صعوبة الوصول إىل عناصر اجملتمع األصلي. ال توفر نفس الفرصة ألفراد اجملتمع ألنه غري معروف عادة و ال ميكن حصره" و هي اليت تتدخل فيها رغبة الباحث و أحكامه الشخصية ،و اختيارهم بشكل عرضي أو ابلصدفة
أو من أقاربه لتقليل اجلهد و التكاليف املادية.و ابلتايل يكون هناك نوع من التحيز يف اختيار العينة
No probability sample

 122من املهم اإلشارة إىل أن هناك بعض االختالفات يف تقسيم العينات بني االحتمالية وغري االحتمالية كما أن هناك خلط وتداخل كبري يف تسميات
العينات هلذا ينصح ابالطالع الواسع على كتب املنهجية.
 123بدر أمحد .)1996( .أصول البحث العلمي و مناهجه .القاهرة :املكتبة األكادميية .ص 329-328
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سواء يف حجمها أو خصائصها مما ال ميكنه من تعميم النتائج خارج حدود هذه العينة .أو أنه خيتار
124
أفراد بعينهم ألهنم عاشوا املشكلة أو عاصروها فتكون هذه العينة مقصودة "
 أنواع العينات غري االحتمالية:

أ -عينة الصدفة :أو العينة املالئمة أو العرضية ال يكون فيها حتديد مسبق ألفراد العينة و يتم االختيار
من أو جمموعة يقابلها الباحث ابلصدفة " و يعترب هذا النوع من أضعف العينات غري االحتمالية بوجه عام
من حيث قدرهتا على الوصول إىل نتائج دقيقة نظرا الرتفاع نسبة التحيز لدى الباحث و اخنفاض نسبة
التمثيل جملتمع الدراسة و تتصف هذه العينة بسهولة التطبيق ،و ال تتطلب أي إجراء مسبق "( 125عينة غري
ممثلة و ال ميكن التعميم من خالهلا)
ب -العينة احلصصية :تشبه العينة الطبقية و االختالف يف طريقة االختيار .و تستخدم يف حالة رغبة
الباحث يف استطالع رأي أفراد اجملتمع يف ظاهرة أو موضع ما كموضوع قانون منع حترش ابملرأة أو تعنيفها
من طرف الزوج...و هبذا حياول أخذ شرحية من كل فئات اجملتمع متثل حصة هذه الفئة من اجملتمع الذي
تنتمي إليه ككل.
تسمى حصصية ،ألن العينة ختتار بطريقة احلصة ،و تستخدم هذه الطريقة يف حبوث الرأي العام.
حيث يقسم الباحث اجملتمع إىل طبقات أو فئات ،ويقوم بتمثيل كل فئة أو طبقة بنسبة وجودها يف اجملتمع.
غري أنه يف هذه احلالة يكون للباحث حرية اختيار مفردات العينة أو احلصة اليت حتدد له الستيفاء بياانهتا.
و يلجأ إليها الباحث عند تعذر االختيار العشوائي بشرط أن يلتزم ابحلدود العددية والنوعية للعينة ليختار
حصة أو فئة من اجملتمع األصلي.
ومن مزااي هذه الطريقة  :عدم التقيد حبجم العينة وحرية االختيار.أما من عيوهبا فاحتمال عدم متثيل العينة
للمجتمع األصلي يزيد كما يزيد احتمال التحيز عند االختيار.
ت -العينة العمدية ،الغرضية ،القصدية ،اهلدفية" :يعتمد بعض الباحثني على خربهتم السابقة يف
اختيار العينة اليت يدرسوهنا ،وقد تدل نتائج األحباث السابقة على أن إحدى املدارس متثل املستوى العلمي
ملدارس إحدى املناطق التعليمية متثيال إحصائيا صحيحا ،و بذلك يسهل على الباحث حتديد اإلطار
األصل الذي خنتار منه العينة و تسمى هذه الطريقة ابلطريقة املقصودة ألهنا تعتمد على نوع من أنواع
126
االختيار املقصود" .

 124جالل أمحد ،املرجع السابق:ص 50
 125املرجع نفسه:ص 51
 126السيد ،فؤاد .املرجع السابق :ص  307من املهم اإلشارة إىل أن الكاتب صنف العينة القصدية كعينة عشوائية
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خنتار العينة القصدية لتحقيق غرض معني حيث يقدر حاجاته و املعلومات اليت حيتاجها؛ أي خيتار
العينة اليت تالءم أغراض حبثه .فعادة ما يكون اجملتمع غري واضح من حيث خصائصه أو أهنا خصائص
متداخلة يصعب فرزها كما يف حالة دراسة حالة مرضية أو اضطراب معني .وهي العينة اليت يعتمد الباحث
فيها أن تتكون من وحدات معينة  ،اعتقادا منه أهنا متثل اجملتمع األصلي و أهنا املصدر األفضل جلمع
املعلومات اليت حيتاجها يف دراسته .وهي من أسهل طرق اختيار العينات.
ث -العينة املالئمة :خيتار الباحث أفراد عينته بشكل عرضي أي رمبا خيتار أول أفراد عينته من رآهم
أوال دون شروط معينة وهلذا تسمى ابلعينة املتيسرة.
ج-
ح-
خ-

العينة االجتهادية :خيتار الباحث عينته على أساس خربته واجتهاده .مبا يناسب املوضوع.
عينة كرة الثلج:

العينة املمركزة:

 .5حجم العينة:

أورد  Uma sekaranجمموعة من املؤشرات لتحديد حجم العينة:
 حجم العينة الذي يرتاوح بني  500-30مفردة يعترب مالئما ملعظم البحوث حجم العينة لكل طبقة (عينة طبقية) ال جيب أن يقل عن  30مفردة يف أنواع البحوث التجريبية أين يكون الضبط عاليا يكون حجم العينة  20-10مقبول. الدراسة التجريبية مبتغري مستقل واحد  30مفردة كافية ،و يف الدراسات التجريبية ذات املتغريين أواملعاجلتني  5أفراد مقبول.
الدراسات املسحية  %20كاف إن كان عدد اجملتمع األصلي  1000-500و تقل النسبة كلما زاد
حجم اجملتمع لتصل إىل %5
 يف حالة استخدام االحندار املتعدد أو االختبارات املماثلة له فإن حجم العينة جيب أن يكون أضعافمتغريات الدراسة ،و يفضل أن يكون حجم العينة  10أضعاف املتغريات.
و يشري أيضا ...
 جمتمع مكون من  100عنصر ميكن اختيار كل العناصر أو %50 جمتمع يقدر ببعض املئات إىل بعض اآلالف ( )9000من العناصر يكفي أخذ  %10من جمتمعالبحث (أو أخذ  100من كل طبقة)
 -جمتمع يقدر بعشرات اآلالف  %1يكون كاف كحجم عينة للدراسة.
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ليس هناك عدد منوذجي حلجم العينة و لكن هناك قواعد عامة منها:
"أن متثل  10/1حجم جمتمع الدراسة -ال تقل عن  35كحجم عينة بشكل عام -و أن ال يقلعدد أفراد اخللية عن مخسة .و عينة الدراسة حمكومة بظروف الدراسة ،فأحياان ال جيد الباحث إال حالة
واحدة فقط للدراسة عليها؛ فهنا ال بد من التعامل مع هذه احلالة كعينة للدراسة".127
و ميكن حتديد حجم العينة أيضا إما ابستخدام جداول أحجام العينات ،أو ابستخدام معادلة إحصائية
بسيطة .128أو الربامج اإلحصائية للحاسبات و تظهر هذه املعادلة على النحو التايل:
ث 2ح 2ن2
ع= × ×
م2

حيث:
ع= حجم العينة.
ث= معامل الثقة ،وهو عدد االحنرافات املعيارية الذي يقابل مستوى الثقة الذي يرغب فيه املراجع.
ح= االحنراف املعياري املقدر للمجتمع ،ويتم حتديده عادة ابستخدام عينة أولية صغرية ،أو ميكن استخدام
االحنراف املعياري للمجتمع الذي وجد يف السنة السابقة.
ن= حجم اجملتمع.
م = القيمة املسموح هبا خلطأ العينة (قيمة اخلطأ املسموح به مطروحاً منها القيمة النقدية للخطأ املتوقع)

 127الوادي ،حممود و الزعيب،علي .املرجع السابق :ص 244
This formula is the one used by Krejcie & Morgan in their 1970 article “Determining Sample Size for
Research Activities” (Educational and Psychological Measurement, #30, pp. 607-610).
128

104

129

.) يبني حجم العينة حسب حجم اجملتمع األصلي7( اجلدول رقم

129

Sample Size Table*From The Research Advisors, 2006, The Research Advisors (http://researchadvisors.com)
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"غري أن القاعدة العامة تقول أنه كلما كان حجم العينة أكرب كانت النتائج أدق .إذ أن الفرق بني 12
و 10عناصر ليس كالفرق بني  300و  130" 360فرق عنصرين ال يؤثر كما يؤثر فرق  60عنصر.
 العوامل املؤثرة يف حجم العينة:
 الدقة :كلما زاد حجم العينة كلما زاد دقة النتائج درجة الثقة :كلما زادت درجة الثقة كلما تطلب حجم عينة كبري و قربت نتائج العينة من النتائج الفعليةدرجة التعميم :التعميم يستلزم زايدة حجم العينة (حسب ُحمددات ،وخواص معينة) مدى التجانس :كلما زاد جتانس خصائص أفراد اجملتمع كلما قل حجم العينة و العكس.حجم اجملتمع األصلي:كلما زاد حجم اجملتمع تطلب زايدة حجم العينة""مع مالحظة أن نسبة العينة إىل جمتمع الدراسة األصلي تقل كلما زاد حجم اجملتمع األصلي""
 -نوع التصميم التجرييب :كلما كان التصميم التجرييب دقيق كلما قل حجم العينة.

 .6أخطاء املعاينة:

هي أخطاء ليست حتت سيطرة الباحث لكنها نتيجة للمعاينة العشوائية
 خطأ الصدفة :وجود مفردة غري طبيعية يف اجملتمع(مثال شخص مسني جدا بني أشخاص وزهنم طبيعي) خطأ التحيز :ميل الختيار مفردات ذات خاصية معينة (مثال االتصال ابألسر اليت متلك هاتف ،وابلتايلفاألسر اليت ال متلك هاتف مقصية)
خطأ القياس :استخدام طرق قياس خمتلفة لنفس اخلاصية. أتثري الباحث :اختالف الباحثني عند إجراء املالحظات أو املقابالت أو القياسات أتثري املفردة حتت الدراسة :حيث أن هناك مفردات متشاهبة %100أتثري غرض البحث :مثال إذا كان السؤال عن الدخل أو عن أمور خاصة فقد يؤثر يف مصداقية استجابةأفراد العينة.كما أن اجلهة اليت تطرح السؤال قد تكون مصدر قلق أو خوف
* التخلص من خطأ التحيز أو اإلنقاص من أتثريه عن طريق:
 االختيار العشوائيدقة اإلطار اخلاص مبفردات اجملتمع األصلي -عدم إبدال العينة إال عند التأكد من...متثيلها

130

& Voir ; Coolinca, H. (1994).research methods and statistics in psychology. (2nd ed). London : Hodder
stoughton
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نسبة اخلطأ يف العينة:

خ ع = مقدار االحنراف الذي ميكن أن تنحرف العينة به عن متثيلها للمجتمع اإلحصائي الذي سحبت
منه و أقصى قدر مسموح به من االحنراف هو 0.05
خ ع = × 1.96

ت)ت(1−
ن

√

حيث:
ت = 0.5
ت = التباين بني مفردات اجملتمع األصلي
ن= حجم العينة
حجم العينة = ( املتوسط× االحنراف املعياري) / 2اخلطأ املعياري
 عيوب العينة:
غري أن للعينة ورغم املزااي اليت تتمتع هبا عدة عيوب نذكر منها:
 التحيز يف اختيار العينة خاصة عند نقص اخلربة .وابلضبط فيما خيص الطرق غري العشوائية.{فمثال اختيار األمساء اليت تبدأ حبرف (ف) وجد أهنا أمساء مسيحية وليست أمساء مسلمني
وابلتايل فهي عينة غري عشوائية}.
 عدم القدرة على اختيار العينة املناسبة للدراسة. -عدم القدرة على التعميم يف بعض األحوال ابلنظر إىل عدة عوامل منها الفروق الفردية.
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اخلامتة:

كل أمة تسمى متقدمة؛ اليوم الفضل يرجع لتقدمها يف البحث العلمي ،وعليه و من أجل تنمية
اقتصادية و تكنولوجية...تالزمها تنمية سيكولوجية بشرية ،وهذا ما جيعل البحوث السيكولوجية و الرتبوية
مهمة للغاية ،وحىت تكون نتائجها دقيقة و ميكن استغالهلا وجب على الباحث و الطالب كباحث مبتدئ
التحكم يف الكثري من اآلليات البحثية ،منها املناهج املختلفة ،الكمية منها و حىت الكيفية احرتاما لطبيعة
الظاهرة السيكولوجية ،ابإلضافة إىل املناهج التجريبية و التفسريية ،هذا بصورة عامة ،أما بصورة أدق فيجب
تعلم اخلطوات املهمة و الضرورية الجناز حبث علمي بدءا من العنوان وصوال إىل مناقشة النتائج.
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