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وجهات نظر العلماء فيما يتعلق ابخلطوات اليت جيب أن يتبعها الباحث يف إجراءات حبثه، وعلى الرغم من هذه اختلفت  
 االختالفات إال أن هناك خطوطا عريضة يكاد يكون شبه اتفاق حوهلا وهي: 

 مرحلة اختيار املوضوع.  -1
 التعريف ابملشكلة العلمية وحتديدها وصياغتها. -2
 حتديد الفروض حلل املشكلة.  -3
 اختبار صحة الفروض.  -4
 التوصل إىل النتائج.  -5
 1مرحلة اختيار املوضوع: -1

 :وتتم عن طريق املراحل التالية

 : التفكري يف عنوان البحث

 وفيه ميكن للباحث اتباع اإلجراءات التالية إلجياد موضوع للبحث: 

 الرجوع إىل ما درسه من معرفة نظرية يف ختصصه. -

 على خمتلف املراجع يف التخصص. االطالع -

 مناقشة أساتذة يف التخصص. -

يمكن للباحث أن جيد موضوعا لبحثه فالرجوع إىل اجملتمع على أن ينظر إىل بعض املؤسسات اجملتمعية أو إىل الشارع  -
 يف ختصصه يف امليدان.

 :القيام بدراسة استطالعية    

د وضبط عنوان البحث،  يلدراسة االستطالعية دور هام يف حتدلإذا كان املوضوع يتطلب دراسة ميدانية، ألن  
 كما هلا دور يف حتديد وضبط عينة البحث، وأيضا يف حتديد منهج الدراسة وأدوات البحث.

 على املراجع: االطالع
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لكي حيدد اشكالية وأهداف  ،وضوع البحثويف هذه املرحلة يبدأ الباحث يف تزويد نفسه ابملعلومات حول م 
 حبثه.

 يف موضوع البحث املختار:واالساتذة املشرف  مناقشة

 لكي حيدد الباحث معامل حبثه بوضوح ودقة. 

 عنوان البحث:  ضبط

 :ويف هذه املرحلة يكون الباحث قد أحاط ولو نسبيا مبوضوع حبثه، وعليه حياول إعادة النظر ومناقشة عنوان حبثه 
هو واضح، وهل هو صحيح على املستوى اللغوي واالصطالحي، وهل صيغة العنوان طويلة أم قصرية، وهل يعرب  له

 على حمتوى البحث؟ 

 :خطة حبث أولية وضع

يف هذه املرحلة تكون قد توفرت بعض املعلومات لدى الباحث، حبيث تسمح له أن جيسدها يف خطة حبث ولو  
 واإلضافة واحلذف فيما بعد.أهنا خطة مبدئية قابلة للنقاش 

 : 1عاة العوامل املؤثرة يف اختيار موضوع وسري عملية البحثامر - 

 ينصح الباحث مبراعاة العوامل التالية:

 وتنقسم إىل قسمني مها:العوامل الذاتية:  

يسهل  ، فهو جزء من البحث، مماحبثويقصد هبا شعور الباحث أبنه ابحث وموضوع  عوامل ذاتية اجيابية: .أوالا 
 عليه فهم بعض املسائل اليت يصعب عليه فهمها إذا كان خارج البحث.

ويقصد هبا األفكار املسبقة اليت أييت هبا الباحث، واليت ميكن أن تكون قيدا تقيده، وال  عوامل ذاتية سلبية: .اثنياا 
 ترتك له احلرية وجمال التفاين يف البحث.

 وتشمل ما يلي:العوامل املوضوعية:  
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ابلبحث الذي اختاره،  مو قها يراعي الباحث مقدرته العلمية اليت تسمح له أن يفيو  عامل القدرة العلمية: .أوالا 
ألن  ،تار موضوعا صعبا، لكي يقال عنه أن فالن بصدد البحث يف موضوع صعبخيوابلتايل على الباحث أن ال

إىل درجة أن يكون خيكما عليه أن ال   ؛هذه الصعوبة قد تعيقه دون الوصول إىل اجناز البحث تار حبث سهال جدا إ
حاصل، أو أن تؤدي به طبيعة املوضوع إىل البحث فيما هو ليس مبفيد، وابلتايل فالبحث يفقد طبيعته حتصيل 

 العلمية اجلادة.

 عامل الزمن:  .اثنيا

يتطلب اجنازه يف ع، فاملوضوع الصاحل ملذكرة خترج الليسانس الذي و جيب مراعاة مدة البحث لدراسة واجناز املوض 
املطلوب  اهغري املوضوع الصاحل ألطروحة الدكتور  عامني،سنة، غري املوضوع الصاحل لرسالة املاسرت واملطلوب اجنازه يف 

 سنوات. ثالثاجنازه يف 

الباحث موضوع حبث يتطلب أمواال  رتاخي: جيب مراعاة قدرة التمويل والتموين للبحث، فال العامل االقتصادي .اثلثاا 
 علميا وهو يعجز عن ذلك. اوعتاد

 جيب مراعاة توفر املراجع للبحث كمصادر جلمع املادة العلمية. :عامل توفر املراجع.رابعاا 

 ابملشكلة العلمية وحتديدها وصياغتها التعريف-2

 مفهوم املشكلة:  -أ

وللكلمة نظائرها يف خمتلف اللغات، ترتجم أحياان إىل كلمة "مسألة" ،broblèmeاملشكلة ترمجة للكلمة الفرنسية 
وهو اصطالح شائع يف لغة الرايضيات، وإىل كلمة قضية وهو مصطلح شائع يف لغة السياسة والقانون، أما يف لغة البحث 

 فإن اصطالح " مشكلة" هو الذي يشيع استخدامه وتداوله بني الباحثني.االجتماعي 

أن املشكلة عبارة عن موضوع حييط به  lilianRippelيط ملشكلة البحث يقول " ليليان ريبلويف تعريف بس 
 1ظاهرة حتتاج إىل تفسري، قضية موضع خالف. وتعرف املشكلة أيضا غموض،
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وتعرف املشكلة أيضا أبهنا: "عبارة عن موقف أو قضية أو فكرة أو مفهوم حيتاج إيل البحث والدراسة العلمية  
للوقوف على مقدماهتا وبناء العالقات بني عناصرها، ونتائجها احلالية، وإعادة صياغتها من خالل نتائج الدراسة ووضعها 

 .1إلطار العلمي السليم"ايف 

 :أمهية املشكلة–ب 

سية اليت أصبحت متيز ين السمة الرئإف ،املفرتض أن ال تنشأ فكرة حبث من فراغ حىت التنتهي أيضا ايل فراغ من
والتحليل ىل من يتصدى هلا ابلدراسة إن هي أن تكون هناك مشكلة حمددة وهامة ويف حاجة ماسة آلالبحوث العلمية ا

 ملناسبة للتغلب عليها.من جوانبها املتعددة حىت نستطيع أن جند هلا نوع احللول ا

ومن هنا فالبد أن يبدأ البحث العلمي إبحساس من جانب الباحث بوجود مشكلة معينة يف إطار اجملاالت 
 العلمية اليت ختصص فيها.

تحديد املشكلة حتديد لىإالعام للمشكلة اليت يبدأ الباحث يف االحساس هبا وإدراكها ميكنه أن يتطرق  اإلطارويف 
عمق الباحث يف فهم هذه املشكلة وسعة اطالعه العلمي ومدى خربته العلمية  مدى علىيتوقف  ذاوه ،دقيقا وتفصيليا

مما  ،أو على مشكلة مشاهبة هذه املشكلةته مبا يكون قد سبق اجراؤه من حبوث مماثلة يف املاضي على نفس طاإحومدى 
يف استكمال نقائصها أو يف امتام عناصرها يساعده على أن يستفيد من خربات هذه التجارب يف حتاشي أخطائها أو 

 جراء حبثه.إعند 

نرى أمهية  اليتالعلمية أو املوقف املشكل أو الظاهرة من خالل بعض األمثلة التالية، وميكن عرض مفهوم املشكلة 
 شأهنا.بدراستها والوصول اىل نتائج 

بكرة، مما يتطلب القيام العلوم يف مراحلها امل حاالت ندرة البياانت أو غياب املعلومات اليت ترتبط ببداية أو نشأة -
فيها وذلك مثل الدراسات التارخيية اليت اتسمت هبا الدراسات  طبيقوالتسس املمارسة أبدراسات عديدة لوضع 

املمارسة املهنية  مناطأو وتنظيمها وعالقاهتا،  ،املبكرة يف جماالت الصحافة حول ظهور هذه الصحف، وأسس قيامها
 ر.تطو املوضوعات اليت ميكن أن متيز فرتات النشأة وبداايت ال من وغريها
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 حاالت تستحق البحث والدراسة ومتثلهناك الت غياب املعلومات فإن وإذا كانت احلاالت السابقة متثل مشك -
على مالحظة الباحث لعدم اتفاق املقدمات ابلنتائج مثل انتشار الصحف احلزبية واملستقلة مع تزايد  تقوم مشكلة

 متعددة مع عزوف عن املشاهدة. تلفزيونيةعزوف عن قراءة الصحف أو انتشار قنوات ال

أو دراسة ظاهرة اخنفاض الصحف أو الصفحات الدينية على الرغم من ارتفاع الوعي الديين يف اجملتمع، وغريها من  -
 الظاهرات أو املشكالت اليت تعكس عدم االتفاق بني األسباب والنتائج.

مناط أأو استخدام مستحداثت اتصالية جديدة ألول مرة، مثل انتشار الفضائيات، ويرتبط بذلك الكشف عن  -
 االستخدام ومستوايته وعالقاته، وأتثري استخدام هذه املستحداثت على املتلقني أو السياق االجتماعي العام.

ومل يثبت بعد إمكانية تطبيقها على وقد يرى الباحث انتشار نظرايت أو تعميمات حديثة يف جمتمعات أخرى،  -
 اجملتمعات احمللية، فريى الباحث دراستها يف إطار اجملتمع احمللي وسياقه الثقايف.

وغري ذلك العديد من املوضوعات اليت حتتاج إىل البحث والدراسة العملية وتدخل يف إطار مفهوم املشكلة أو 
 الظاهرة اليت يهدف الباحث إىل الكشف عنها.

 :1ط اإلشكالية )خصائص املشكلة اليت تصلح للبحث(شرو -ج 

خبار يف التلفزيون املصري والتنشئة ألنشرات ا" ةأن حتدد املشكلة عالقة بني متغريين أو أكثر: ففي مشكلة دراس -
"، هناك متغريان أساسيان األول: نشرات أخبار التليفزيون، والثاين يتمثل يف التنشئة السياسية السياسية للمراهقني

 .وحتاول الدراسة الكشف على العالقة بني هذين املتغريينللمراهقني، 

كن مرتبطة ابجملتمع وقضاايه فخدمة اجملتمع هي اهلدف األمسى للبحث العلمي، وإذا مل ي"تطبيقية "أن تكون املشكلة  -
 لبحث املشكلة مردود اجتماعي فهي ال تستحق الدراسة.

 كبرية.اليت اختارها ليست غامضة أو عامة بدرجة  أن يتأكد الباحث من أن مشكلة حبثه  -

 ان تقع مشكلة البحث يف ميدان الباحث. -

 احملدد للبحث.أن خيتار الباحث مشكلة تتوافر مصادرها ومراجعها العلمية والبياانت اخلاصة هبا، ويراعي الزمن  -

 .أن تكون مشكلة البحث يف حدود امكانيات الباحث االقتصادية والسياسية واالجتماعية -

 أن تكون أسئلة االشكالية تعرب عن إشكال. -
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 أن تكون كل أسئلة اإلشكالية واضحة ودقيقة وقابلة للدراسة، سواء نظراي أو ميدانيا. -

 شكال ألنه لو حصل ذلك النتهى البحث.أن ال توحي أسئلة اإلشكالية أبجوبة مسبقة عن اإل -

 :1خطوات حتديد املشكلة -د

 البحث اإلجراءات التالية:  بعدقيقا ينبغي أن يت التحديد املشكلة حتديد

 حتديد هدف البحث: 

وابختصار فإن اهلدف من أي حبث هو توضيح لكل دراسة أو حبث هدف أو غرض حىت تكون ذات قيمة علمية، 
 هبذه الدراسة ؟ وما الذي ينبغي الوصول إليه ؟ملاذا يقوم الباحث 

 ويفضل كثري من املشتغلني بعلم مناهج البحث تقسيم هدف البحث إىل قسمني: 

جمرد التوصل إىل املعرفة العلمية أي مبعىن آخر الرغبة يف اثراء املعرفة  ناهيوتكون رغبة الباحث هاهلدف العلمي:  -
 العلمية واشباع الفضول العلمي.

مبعىن استخدام نتائج البحث وتطبيقاته للوصول هبا إىل حل املشكلة اليت قام الباحث :العملي أو التطبيقياهلدف  -
 .ابدراسته

ن قد أصبحت هتدف إىل الناحيتني معاً، الناحية العلمية البحثية، أي العلم للعلم اآلويف احلقيقة فإن أغلب البحوث 
 للمجتمع.والناحية التطبيقية أو العملية أيضا العلم 

 :توفري اإلطار املرجعي للدراسة 

تشكل الدراسات والبحوث السابقة ترااث هاما ومصدرا غنيا ال بد أن يطلع عليه الباحث قبل البدء ابلبحث 
بعادها يف ضمان عدم تكرار البحث أو ختلص الباحث من أوتساعد هذه اخلطوة الباحث يف بلورة مشكلة حبثه وحتديد 

 من الباحثني. صعوبة وقع فيها غريه

 م البحث :يهاحتديد مف 
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كثري من املفهومات أو املصطلحات اخلاصة اليت جيب استخدامها يف   -بعد حتديد مشكلة حبثه -يواجه الباحث
دراسته وحىت يتجنب اللبس أو سوء الفهم أو التفسري املتباين لبعضها، فإن الباحث يقوم بتحديدها حتديدًا دقيقا ألن 

 حتديد مشكلة البحث ذاهتا.ذلك يعد جزءا من 

 حتديد نوعية الدراسة: 

 هل هي دراسة حتليلية أم ميدانية ؟ وهل هي دراسة شاملة أم ابلعينة؟ وغريها من املسائل األخرى. 

 :حتديد جماالت الدراسة  
فئات من البشر سوف جترى الدراسة عليهم؟ هل هم فئات املتزوجني أو العزاب أو  ي: ويعين أاجملال البشري -

وهكذا فعلى الباحث  ؟أم هل هم قادة الرأي العام أم اجلمهور العادي اإلانث؟هل هم فئات الذكور أو  املطلقني؟
 عليهم دراسته. ىتوضيح خصائص البشر الذي سوف جير 

حدى إمصنع أو  مدينةأم: ويقصد به يف أي منطقة حمددة جغرافيا سوف جترى الدراسة؟ هل قرية أم اجملال اجلغرايف -
 املؤسسات، بل عليه أيضا توضيح ملاذا اختار هذه املنطقة اجلغرافية دون غريها من األماكن.

ونعين به أن على الباحث حتديد كل مرحلة من الدراسة بتوقيت زمين يراعى عند وضعه متطلبات  اجملال الزمين: -
وكتابة تقريريها يف فرتة معقولة وحىت ال علنا ننتهي من إجراءاهتا جيالدراسة وظروفها، وحتديد اجملال الزمين للدراسة 

 تصبح النتائج غري ذات قيمة إذا طال عليها الزمن بني فرتة إجراء البحث وكتابة التقرير النهائي.
 تقسيم املشكلة األساسية إىل مشكالت فرعية: 

املشكالت يدرك كل ابحث أن املشكلة األساسية اليت يعاجلها تنطوي على عناصر منطقية فرعية تعرف ابسم 
الفرعية، والواقع أن حل هذه املشكالت الفرعية الواحدة تلو األخرى هو الذي ميهد الطريق حنو حل املشكلة األساسية 

 للبحث.

 صياغة املشكلة: 

سلوب دراستها وحلها، وينبغي مراعاة أال أب حتديد جمال املشكلة بدقة أو جيلصياغة املشكلة صياغة علمية حمددةـ  
 طويلة ومملة، وال قصرية خملة.تكون الصياغة 



ومن أجل أن يصل الباحث إىل صياغة اشكالية حبث ممتازةـ يتطلب من ذلك أن يبذل جهدا معتربا يف بناء  
إشكالية حبثه، وأن حيسن البناء، أخذا بعني االعتبار من أن إشكالية البحث شبيهة ابجلهاز العصيب يف اجلسم، إذ هلا أتثري 

 وعليه فإشكالية علمية سليمة تؤدي إىل حبث علمي سليم.لبحث، ايف كل حماور 

 :1كيفية عرض اإلشكالية-ه 

 :التعريف ابإلشكالية -أوالا 

 وفيها يبدأ الباحث بتمهيد دون كتابته حتت عنوان متهيد، مث يعرف القارئ ابملشكلوخطورته.

 حتديد اإلشكالية:  -اا اثني

نب تشرتك يف دراسته، وأنه حيدد فقط اجلوانب اليت يريد وفيه يذكر الباحث ويربهن أبن للموضوع عدة جوا
ويسمى هذا التحديد بتحديد جوانب الدراسة، وهذا التحديد جيب وجوده يف البحث كما أن هناك حتديدا ، دراستها

 اثنيا جيب أن يصحب جوانب الدراسة وهو حتديد اجملال الزمين والبشري واجلغرايف للدراسة.

 صياغة اإلشكالية: -اثلثاا 

حددها الباحث واملراد دراستها يقوم الباحث بطرح تساؤالت متثل يف حمتواها اإلشكال  اليت-األبعاد–فبناءا على اجلوانب 
 الذي أدى إىل وجود املشكل الذي هو بصدد دراسته.

 التساؤالت والفرضيات 3 

 التساؤالت:  3-1

ليثري من خالهلا النتائج املتوقعة يف البحث على مستوى كل هي عبارة عن أسئلة استفهامية يضعها الباحث، 
، وتكون هذه األسئلة بشكل تسلسلي )أي كل سؤال 2حمور من حماور الدراسة، عن طريق ربط كل تساؤل مبحور معني

 يربط مبحور من حماور الدراسة(.

ما تفيد يف جعل عملية التحليل فهي تفيد يف حتديد احملاور األساسية للدراسة وعدم خروجها عن هذه احملاور، ك
 حه التساؤالت الفرعية مراعاة االعتبارات التالية: ا جيب على الباحث أثناء طر لتسري حنو األهداف احملددة يف البحث، هلذ
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 مراعاة متغريات الدراسة. -

 أن تندرج التساؤالت الفرعية املطروحة ضمن إطار مشكلة البحث. -

 وضوح يف اجلانب املراد دراسته.أن تطرح التساؤالت الفرعية بدقة و  -

 أن يكون اهلدف األساسي من طرح التساؤالت هو الوصول إىل اهلدف األكرب مشكلة البحث. -

 ومن خالل ما سبق ذكره ميكن القول أن طرح اإلشكالية والتساؤالت الفرعية، يكون من العام إىل اخلاص.

 الفروض: 3-2

التفكري يف وضع تفسري مبدئي للظاهرة اليت ينوي دراستها، بعد التحديد الواعي ملشكلة البحث، يبدأ الباحث 
فإذا كان بصدد دراسته مدى إقبال املشاهدين على برانمج معني، عندئذ يتساءل هل سبب ذلك يرجع إىل جودة 

اولة قلة الربامج اجليدة أم إىل عدم وجود برامج منافسة له ....إخل، وهكذا يقلب الباحث أفكاره يف حم إىل الربانمج أم
ربامج املعين، وهذا التفسري املؤقت ما هو إال جمموعة من اآلراء اللوضع تفسري مؤقت لسبب إقبال الناس على مشاهدة 

 اليت يرى الباحث أهنا متثل جمموعة املتغريات أو العوامل اليت تؤثر يف مشكلة البحث.

ستبدل الفروض مبجموعة من األسئلة ت حيانوهنا تربز احلاجة إىل صياغة هذه اآلراء يف فروض، ويف بعض اال
البحثية، حيث أن هناك بعض الدراسات ال يصلح هلا منطق وضع فروض لطبيعتها االستطالعية أو الكشفية، اليت ال 

ار فروض بقدر حاجتها إىل اإلجابة على األسئلة البحثية، حيث أن هذا النوع من الدراسات يرتبط بحتتاج إىل اخت
 لباحث شيئا.بظواهر ال يعلم عنها ا

فبحوث ودراسات االعالم جتمع يف كثري من اجتاهاهتا بني التساؤالت والفروض حيث تغطي التساؤالت األبعاد 
املختلفة للدراسة النظرية وبعض الدراسات الوصفية والتارخيية، بينما تليب الفروض متطلبات الدراسة امليدانية، والتحليلية 

لطبيعة بياانهتا الرقمية واإلحصائية حيث يعد جتاهلها نقيصة كبرية هتز موثوقية تصميمها وشبه التجريبية والتجريبية، نظرا 
 .1وإجراءاهتا ونتائجها العلمية

وهكذا ميكن القول أن املسوح الوصفية ال حتتاج إىل صياغة فروض علمية، ألهنا تستهدف يف جمموعها اإلجابة 
.....؟ وملاذا .....؟، فاإلجابة تستهدف الوصف الواقع الراهن دون أن على األسئلة من .....؟ ماذا ......؟ أو كيف 

 تتجاوز هذا الوصف إىل بناء عالقات بينها أو اختبار هذه العالقات.
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بينما يف الدراسات التجريبية اليت تستهدف وصف أو اختبار العالقات السببية تتطلب صياغة فروض علمية 
دف وصفها أو اختبارها من خالل تعامل منهجي مع قاعدة وفرية من املعلومات تضع تفسري أوليا للعالقات اليت تسته

 واحلقائق.
ناميكية اليت تشري إىل عالجات التبعية أو يولذلك فإن وجود املتغريات، ومالحظة هذه املتغريات يف حالتها الد

تغريات يف حالتها الساكنة أي يف أتثريات هو الذي يفرض بداية وضع التفسريات األولية هلذه العالقات، أما وصف امل
هذا الوصف ال  ،حاالت عدم وجود عالقات هلا ببعضها أو عدم وجود عالقات للظاهرة البحثية بغريها من الظواهر

 تاج إىل صياغة فروض علمية ويكتفي يف هذه احلاالت ابلتساؤالت املنهجية.حي
الفرض هو عرض لعالقة متوقعة بني متغريات : يرى مؤلف قاموس التحليل االجتماعي، أن تعريف الفرضية -أ

 .1تستنبط من مالحظة أو تستنتج من نظرية أعم منه أو أمشل أو يقدم ابالعتماد على احلدث أو التخمني
حتمالية تقرر عالقة بني متغريات، تعطي تفسريا مؤقتا احممد الغريب عبد الكرمي الفرض أبنه: " قضية  /دويعرف  

 .2املناهج واألدوات الدقيقة لدراستها"للظاهرة، وتستخدم بعض 
، كما أهنا عبارة 3وهي "عبارة عن فكرة مبدئية، تربط بني الظاهرة موضوع الدراسة والعوامل املرتبطة أو املسببة هلا"

ية لسؤال مطروح يف إشكالية البحث، وخيضع لالختبار، سواء عن طريق الدراسة النظرية، أو عن طريق لتماحعن إجابة ا
 سة امليدانية، وللفرضية عالقة مباشرة بنتيجة البحث، مبعىن أن الفرضية هي احلل إلشكالية كونت مشكل.الدرا

 ومن خالل التعاريف السابقة الذكر ميكن استخالص عدة عناصر :

 أن الفرضية تفسري مؤقت أو مبدئي، وليس تفسريا هنائيا للحل. -

 لة.وجود متغريات ذات أدوار يف حركة الظاهرة أو املشك -

بناء عالقات بني هذه املتغريات وبعضها على أساس رؤية الباحث لدور كل متغري ابلنسبة لآلخر مثل  -
 العالقات السببية، أو العالقات االرتباطية، أو عالقات التباين واالتفاق.

 : 1ة  تكون كالتايلهناك عالقة بنائية بني املفاهيم الثالث الفرض العلمي والتعميم والنظرية، وترتيب العالقة البنائي
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 فرض علمي يتم اختباره. 
 عند ثبوت صحة الفرض العلمي ميكن اعتباره تعميما هنائيا. 
 استقرار التعميمات بعد جتريبها ينتقل هبا إىل مفهوم النظرية. 

ولذلك إذا كان تعريف الفرض العلمي أبنه تعميم مبدئي تظل صالحيته حمل اختبار أو أنه حدس مؤقت مل يثبت 
بعد، أو أنه عالقة أولية بني متغريين مل تثبت صحتها بعد، فإنه عند ثبوت صحة هذا الفرض من خالل املالحظة العلمية 

يتحول بعد ذلك إىل تعميم هنائي  ضأو يتعارض معه فإن الفر  ختالفهوالتجريب بصوره املختلفة وعدم وجود فروض أخرى 
بني هذه املتغريات، وأيخذ هذا التعميم شكل القانون الذي حيكم العالقة بني هذه املتغريات وحركتها، مما ال حيتاج إىل 
جتريبه مرة أخرى، ولكن ميكن تطبيقه مباشرة بعد ذلك على احلاالت املماثلة، وبذلك تصبح العالقة يف شكلها األخري 

 ردة ال ترتبط حبالة ذاهتا.عامة وجم

ت صحة هذه العالقة،فالعالقة بني ثبتهو تعميم مت صياغته بدقة بعد اختباره يف حبوث ودراسات متعددة أفالفرض 
لبحث العلمي حاجة إلعادة اثبات هذا التعميم لكثافة املشاهدة واكتساب املعاين الرمزية للعامل احمليط بنا، ومل يعد 

 مرة أخرى، ما دامت قد توفرت نفس الظروف احمليطة بتجريب الفرص يف املرات السابقة وثبوته.ابعتباره فرضا علميا 

 ويتوقع اجتاهات احلركة فيها.يقدم تفسري للظاهرة : هي حتديد هنائي للعالقة بني احلقائق واملتغريات، 2أما النظرية

تفسريا للظواهر العلمية والتنبؤ هذا االطار  ميقدو فالنظرية إطارا فكراي لعدد من التعميمات ذات العالقة ببعضها، 
 هبا.

 أمهية الفرضيات: -ب

لفرضيات البحث أمهية كبرية، إذ تعترب الفرضيات ومؤشراهتا الركائز األساسية يف رسم اخلطوط العريضة للبحث يف 
  هذا اإلجتاه".حماور االشكالية، وعندما يقوم الباحث بصياغة فرضيات حبثه، فكأنه يقول: " ينبغي علي أن أحبث يف

 :3مزااي تكوين الفروض -ج

 توجيه البحث والتقصي داخل خطوط عريضة متنع الباحث من السري على غري هدى. -
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يساعد وضع الفروض على تبسيط املشكلة وتفصيلها ووضعها على شكل سلسلة من الفروض الفرعية أو  -
موضوع البحث فتسهل ابلتايل مهمة دراسة العالقات اجلزئية حيث يعرب كل فرض عن مشكلة جزئية حمددة يف املشكلة 

 احملتملة ملتغريات الظاهرة موضوع الدراسة.

تساعد الفروض على عزل واستبعاد املتغريات والعوامل اليت يفرتض عدم أتثريها يف الظاهرة موضوع الدراسة  -
 مما يساعد على تركيز مشكلة البحث بدقة.

 قائق العلمية مبوضوع البحث.تعمل الفروض على توضيح مدى عالقة احل -

تساعد الفروض على حتديد املنهج املناسب واألدوات املناسبة جلمع البياانت وعلى حتديد أسلوب التحليل  -
 وحتديد نوعية البياانت املراد مجعها وحتليلها.

 تساعد الفروض يف االنتقال من اجلانب التجريدي إىل اجلانب امللموس عن طريقة دور املؤشر. -

 :1الباحث أثناء وضعه للفرضيات إىل بعض املصادر أمهها يلجأ

ه للظاهرة وكيفية حدوثها عحيث يستطيع الباحثأن يستعمل أسلوب املالحظة وذلك من خالل اتبااملالحظة: 
لتحديد مثال: خصائصها والعوامل املؤثرة فيها ومنه ممكن الوصول إىل وضع بعض االقرتاحات األولية حلل املشكلة 

 ة.املطروح

فهو أن يقوم ابلتجريب مثال: كأن يقوم إبدخال بعض العوامل أو تغيري الظروف احمليطة ابلظاهرة قصد التجربة: 
 التعرف على الظاهرة أكثر.

حباث والدراسات العلمية اليت تناولت ظواهر أو مواضيع مشاهبة ملوضوع الباحث وهي جل األالدراسات السابقة: 
 فرضيات وتتمثل هذه الدراسات يف رسائل املاسرت وأطروحات الدكتوراه... إخل.فيلجأ إليها قصد صياغة 

 وخربته الشخصية وقدرته على حتليل العالقات القائمة بني متغريات الدراسة.ختصص الباحث: 

 آراء أصحاب العلم واالقرتاحات العلمية املسلم بصحتها . -

 يات لدراسة البحث دراسة جيدة.ووضع بعض الفرضوهي قدرة الباحث على حتليل التخمني: 

 :1شروط الفرضيات العلمية -د
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 توجد جمموعة من الشروط الالزمة لصحة الفروض العلمية هي: 

يتضمن عالقة بني مفهومني أو متغريين، أحدمها مستقل، واآلخر اتبع وقد تكون تلك العالقة موجبة أو  -
 سالبة.  

الفلسفية اليت يصعب اختبارها كما يقتضي ذلك أيضا األخذ ميكن اختباره، ويقتضي ذلك البعد عن الفروض  -
 يف االعتبار األساليب اليت تستخدم يف قياس الفروض وخاصة مدى داللتها االحصائية.

اخللو من التناقض، ويقتضي ذلك حتديد املتغريات اليت يضمها الفرض بدقة وحتديد املفاهيم حتديدا واضحا   -
 تناقض بني مكوانت الفرض أو بني الفرض الرئيسي والفروض الفرعية املكونة له.وتعريفها إجرائيا لضمان عدم ال

 الصياغة إبجياز ووضوح وبلغة واضحة وحمددة ومفهومة. -

ينبغي أن ختدم الفرضيات أغراضا متعددة، أمهها حتديد اإلطار الفكري والنظري للباحث ورسم اخلطوط  -
 يت تستخدم يف تفسري وحتليل البياانت.املنهجية للبحث واختيار األساليب اإلحصائية ال

 :2الفرضية العامة والفرضيات الفرعية -هـ

هي عبارة عن تفسري احتمايل شامل للظاهرة، وعندما تثبت أمام التجربة وتتحقق صحتها، فإهنا  الفرضية العامة:
 تصبح يف شكل نظرية للبحث لتفسري الظاهرة.

للفرضية العامة، وعندما تثبت أمام التجربة وتتحقق صحتها، فإهنا  : هي عبارة عن عناصر فرعيةالفرضية الفرعية
 تصبح قوانني حتكيمية بغية التحكم يف الظاهرة.      

 :3أنواع الفروض -و

 تقرر وجود العالقة وإجتاهها وتقدريها اللفظي )أقل، أكثر، أعلى، تتزايد، تتناقص...(. أوالا: الفروض املوجهة:

 التعرض لوسائل اإلتصال ومستوى املعرفة ابإلرهاب.يوجد ارتباط طردي بني   -

كما أرتفع املستوى االقتصادي واالجتماعي لألطفال املوهوبني قل االعتماد على التلفزيون كمصدر  -
 للمعلومات.
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 اليت تكتفي بتصور وجود العالقة بني املتغريات فقط. الفروض غري املوجهة::اثنياا 

 هناك عالقة بني كثافة املشاهدة التليفزيونية ومستوى التعليم.  -

عكس الفروض الغري موجهة، ينفي الفرض الصفري منذ البداية وجود العالقة بني املتغريات  اثلثاا: الفروض الصفرية:
 مثل:

 ال توجد عالقة بني املستوى االقتصادي والوقت الذي يقضيه الشباب يف قراءة الصحف. -

 روق بني الذكور واإلانث يف االستماع إىل الدراما اإلذاعية.  ال توجد ف -

ويالحظ أن الفرض املوجه األكثر ثراء حيمل يف صياغته داللة التوقع ابالجتاه والقيمة، فيصبح يف هذه احلالة ذا 
لذلك تسمى مغزى وداللة أولية من صياغته ويقود إىل مزيد من املعرفة واملعلومات اخلاصة مبرجعيات بناء الفرض و 

الفروض الدالة، نلجأ إىل الفروض الصفرية إذا مل تكن هناك دراسات سابقة تدعم العالقة بني متغريين أي عند ندرة 
 البياانت أو املعلومات أو عدم كفاية اإلطار النظري للبحث.

 صيغة الفرضيات:  -ز

 أوال: الفرضيات ذات الصيغة اإلثباتية:

طفال الذين يقرأون الصحف والذين ال يقرأوهنا يف التحصيل الدراسي وذلك توجد فروق إحصائية دالة بني األ
 لصاحل جمموعة األطفال الذين يقرأون.

 اثنيا: الفرضيات ذات الصيغة االستفهامية:

 مثل: هل هناك فروق بني األطفال البنني واألطفال البنات يف ميلهم ملشاهدة برامج العنف.

 حتمالية: اثلثا: الفرضيات ذات الصيغة اال

 .زايدة معلومات األطفال إىلميكن أن تؤدي قراءة الصحف 

هناك نقطة هامة تتعلق ابختبار صحة الفروض، فالفرض قد يثبت صحته وقد يثبت خطأه، والفرض الذي ثبت 
ث، ن الذي يثبت صحته وال يقلل من أمهية  النتائج اليت توصل إليها البحيقل أمهية من الناحية العلمية م خطأه ال

رب جمهود وصل من خالله الباحث إىل معرفة أن ال أثر هلذه الفرضية يف ظروف الظاهرة، عتول إىل الفرضية السلبية يفالوص



أبن الباحث عرف أبنه الطريق مسدود، وعليه فلقد وفر الوقت واجلهد عن بقية الباحثني بعدم البحث يف  عينوهذا ي
 عالقة هذه الفرضية بظروف الظاهرة .

على هذا نصل إىل معرفة أن الفرضية اليت ال تتحقق هي جمهود علمي مبذول ومن طرف الباحث، وعدم وبناء 
 حتقيقها ال ينقص شيئا من قيمة البحث العلمية، بل تعترب أيضا إحدى نتائج البحث.

 : املفاهيماملصطلحات و حتديد-4

 هو تفسري التسمية املفهوم:التسمية  املصطلح:

على  بلذا جي ،املفاهيم واملصطلحات هي مفتاح البحث فهي من املراحل األساسية واملهمةفمرحلة حتديد  
 1ر ابجلوانب التالية:صبح مفاهيم عندما متالباحث توخي احلذر أثناء القيام هبا، فاملصطلحات ت

: حيث يقوم الباحث بتحديد املصطلح املراد شرحه، فأول شرح يكون لغة حيث يستعمل اجلانب اللغوي -أ
 القواميس اللغوية اليت بدورها تشرح املصطلح شرحا دقيقا من حيث اللغة وماذا يعين داخل اجملتمع.

مع أكرب عدد من التعريفات اخلاصة ابلباحثني والعلماء الذين جب: حيث يقوم الباحث اجلانب االصطالحي -ب
خر لكي آابحث إىل  كون التعاريف متنوعة وختتلف منتتطرقوا إىل ذلك املصطلح وشرحوه، ومن األحسن 

 يكون تعريف شامل للمفهوم يقوم بوضعه الباحث يف األخري.
 ،هو عبارة عن تكييف خمتلف التعاريف اللغوية واالصطالحية ملوضوع البحث :(امليداين)اجلانب اإلجرائي  -ج

 وعليه فيتم الوصول إليه عن طريق العمليات التالية: 

 وية واالصطالحية.مجع عناصر التعريف من خمتلف التعاريف اللغ -

 .واالصطالحيةإضافة كل ما هو انقص يف التعاريف اللغوية  -

 تكييف كل ما سبق من تعاريف لغوية واصطالحية وما أضيف مع طبيعة البحث. -

دم كثريا الباحث والبحث يف نفس الوقت، حيث خيو اجلانب اإلجرائي استخدام املفهوم ميدانيا يوضح الباحث في
كن لباحث ختصيص عنوان لتحديد املفاهيم، على أن ، وميبني اجلانب النظري والتطبيقيتكمن أهيمته يف الربط 

يكون يف الفصل األول، كما ميكن التعرض ملفاهيم البحث يف فصول البحث، على أن يتم التطرق ملفاهيم كل 
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مث إىل بعض الباحث أساسا إىل املفاهيم الواردة يف عنوان موضوع حبث،  هبا، ويرجعفصل يف الفصل اخلاص 
 املفاهيم الواردة يف اشكالية حبثه، مث إىل بعض املفاهيم الواردة يف خطة حبثه واليت تستخدم يف حمتوى البحث.

 :تحليل املفهوميال1. 4

مالحظته يف الواقع، يبدأ هذا التحليل أثناء شروع  ريدنإن التحليل املفهومي هو سريورة تدرجيية لتجسيد ما 
هذا التحليل أثناء تفكيك كل مفهوم  (، ويستمرأو من هدف البحثفرضيته )فاهيم من الباحث يف استخراج امل

الستخراج األبعاد أو اجلوانب اليت ستأخذ بعني االعتبار مث يتم تشريح كل بعد وحتويله إىل املؤشرات أو ظواهر قابلة 
 1للمالحظة.

 2:املؤشر ،البعد ،فهومامل 4.2

ابالنتقال من املفهوم  )التعريف اإلجرائي (تقام على العموم العالقة بني اللغة التجريدية واللغة اجملسدة القابلة للقياس   
إىل األبعاد، ومن هذه األبعاد إىل املؤشرات، فتصبح املؤشرات بياانت قابلة للمالحظة للمتغري أو مفهوم معرف بطريقة 

 إجرائية.

 أو أكثر وللعالقات املوجودة بينهما  وجمرد لظاهرة: تصور ذهين عام املفهوم* 

أحد مكوانت أو جانب من جوانب املفهوم والذي يشري إىل مستوى معني من واقع هذا األخري بكل ما  البعد:
ي العام هو غري مالحظ وال يقبل القياس مباشرة سيبقى من صنف األبعاد اليت ميثل مستوى وسيطي بني التصور التجريد

 والواقع املالحظ.

هو تقريبا مرحلة تتوسط بني املفهوم واملؤشر، ال ميثل البحث عن أبعاد أي مفهوم مرحلة ضرورية إذن فالبعد: 
 .3جدا لعملية إجرائية املتغريات )املفاهيم(، ولكنه عمل يسهل كثريا تعيني املؤشرات وحتديدها

 ة للوصول إىل سلوكات أو ظواهر مالحظة هو جمموع العمليات اإلمربيقية املنجز املؤشر: 
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وميكن أن يكون عدد املؤشرات كبري ابلنسبة إىل كل مفهوم ذلك ألنه ميكن مالحظة كل بعد من أبعاد من خالل 
 عدة مظاهر ملموسة، مما يتطلب اختيارها وفقا للوسط املدروس.

 : استنتاج

 ترمجةأبعاد            تفكيك        بتعريفها         نقوم   مفاهيم رئيسية      نستخلص  التحليل املفهومي: فرضية 

 مؤشر



فكرية التنظريية للبحث، ابألصول النظرية: اجلذور ال يعىن:الفرق بني األصول النظرية للدراسة واجلانب النظري للبحث
بحث أصول نظرية نظرت له ابجلانب النظري للبحث، ابلرتاث املعريف للبحث، وعليه فلكل جانب نظري لل عىنبينما ي  

 وأصلته وجذرته، وأصبحت له أساسا وأصال نظراي ومنطقيا وفكراي.1

خيتلف املدخل النظري عن املدخل املنهجي يف أن املنهجي يهتم ابختيار الفرق بني املدخل النظري واملنهجي:  -
 2قة أو األسلوب يف معاجلته للمشكلة املطروحة للوصول إىل احلقائق اخلاصة هبا.الطري

 3وتتمثل األصول النظرية للدراسة فيما يلي:

 التيار أو االجتاه الفكري -
 املدرسة الفكرية -
 النظرايت التنظريية للموضوع. -
 البحوث األوىل يف املوضوع -
 :املدخل اللغوي  -

اللغوي الذي يدرس السلوك اإلنساين  علم النفسواملفكرين خاصة يف جمال اللغة و قام الكثري من الباحثني  
ولذلك أتيت صياغة  تقام بني املرسل واملستقبل، ونتائج قصد تفسري عملية الرتميز اليت افرتاضاتبعدة  (اللغوي)اإلتصايل

يت تسقط داللتها على األشياء والرموز اليت الفرد للرموز اللغوية وتفسريه هلا يف إطار املدركات املختزنة لدى الفرد وال
 يتعرض هلا ويستجيب هلا كمنبهات على هذا األساس .

واليت تشري اىل أن الفرد ال يتمسك بكل املعلومات اليت يتعرض هلا ولكنه يتجنب البعض منها نظرية معاجلة املعلومات: 
منها البعض وينسى البعض اآلخر، وبناء على هذه  راخيت بناءا على آليات التقدمي والتقييم هلذه املعلومات وجتعل الفرد

 .4النظرايت جند الفرد مدركا وواعيا جلزء مميز من املعلومات املصورة اليت تتعامل مع ما يسمى ابلذاكرة املصورة

سالة اإلقناعية والتشويق ، وهي املداخل اخلاصة ببناء الر  واالستمالة: كاإلقناع  النظرايت اخلاصة ابجلانب الوجداين للفرد
 .5ختيار الرموز واملعاين اليت تؤثر يف البناء املعريف أو الوجداين للفرداوما يرتبط هبا من اجتاهات خمتلفة يف 
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اليت جاء هبا هاربرتبلومر حيث اهتم بطبيعة العالقة بني املرسل  1النظرية التفاعلية الرمزيةولعل من أشهر النظرايت 
مما يؤدي حتما اىل جناح العملية االتصالية  ،التفاعلية االجتماعيةومدى تواصل العمليات واملستقبل عن طريقة الرموز 

 .هم الدراسات االجتماعية اليت تعتمد على هذا املدخل هي حتليل املضمون (أى االجتماعية ) ولعل

 :2الوظيفياملدخل   -1

اليت ترى أن اجملتمع يتكون من عناصر  الوظيفيةابلنظرية البنائية يعتمد املدخل الوظيفي على املسلمات اخلاصة 
 مرتابطة تتجه حنو التوازن من خالل توزيع األنشطة بينها اليت تقوم بدورها يف احملافظة على استقرار النظام .

وعلى ذلك اتفق اخلرباء على ضرورة حتديد عدد من الوظائف لكل نشاط من األنشطة املتكررة يف اجملتمع اليت  
 الوظائف.ومن هذه األنشطة النشاط االتصايل الذي يرتبط استمراره بتحقيق لعدد من  واستقراره،وجوده حتافظ على 

 :3املدخل السلوكي 

واحلاجات  )الدوافع:خصائص والسمات النفسية جلمهور املتلقني واليت تتمثل يف التعرف على يهتم هذا املدخل بــ
 مناط السلوك أاخلصائص والسمات النفسية و بناء العالقة بني مث  (اخلاصة ابملتلقني

 املدخل االجتماعي:– 4

االنسان كائن اجتماعي بطبعه وانطالقا من هذه املقولة ميكن القول أن الفرد يف هو عضو يف  دوركاميحسب  
 ا.طار املعايري االجتماعية هلإمجاعة اجتماعية خيضع يف عملياته االدراكية ملفهوم اجلماعة ويتخذ قراراته يف 

 البحوث اإلعالمية أنواعها ومناهجها:

بصفة  االنشطة البدنية والرايضيةتتعدد وتتنوع الدراسات واملناهج العلمية يف العلوم االجتماعية بصفة عامة، وعلوم 
 خاصة، بتعدد وتنوع الظواهر واحلاالت واملشاكل يف جمال البحث يف املاضي واحلاضر واملستقبل.

 إىل أنواع عديدة أمهها: علوم االنشطة البدنية والرايضية يفوعليه فتنقسم البحوث 

 البحوث االستكشافية أو االستطالعية. -
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 البحوث الوصفية. -

 البحوث التجريبية )العالقات السببية(. -
I. :)البحوث االستطالعية أو االستكشافية )الصياغية 

إلجراء  اياغة مشكلة البحث، متهيدصبغرض مساعدة الباحث على  ىهي حبوث هتدف إىل التعرف على الظواهر، وجتر 
 حبث أدق هلا، أو لتنمية فروض البحث.

وهناك من الباحثني من يرى أن الدراسات االستطالعية ال ختتلف يف جوهرها على الدراسات املسحية الوصفية  
العلمية يساعد على حتديد الفروض إال يف أغراضها، فالبحث االستكشايف حبث مسحي أو وصفي مرحلي متهيدي، 

تتطلب الدراسة الكشفية قدرا كبريا من املرونة ، واالجتاه املباشر إىل احلقائق العلمية والبياانت اليت ينبغي البحث عنها
 والشمول، دون أن تتطلب حتديدا دقيقا.

عليه من معلومات تتصل مبشكلة البحث وابمليادين احلصول وما يعنيه ذلك من قراءة كل ما ميكن للباحث  
يمتها واستشارة ذوي اخلربة، واملهتمني ابملوضوع للتعرف على قاألخرى املتصلة ابلبحث للحصول على أفكار جديدة هلا 

 .1رهم مبا ال جيده يف املادة املكتوبة عن املوضوعطواخآرائهم و 

II. :البحوث الوصفية ومناهجها 
 ماهية البحث الوصفي: .1

يرتبط البحث الوصفي بدراسة واقع األحداث والظواهر واملواقف واآلراء وحتليلها، وتفسريها بغرض الوصول إىل 
استنتاجات مفيدة، إما لتصحيح هذا الواقع، أو حتديثه أو تطويره ... هذه االستنتاجات متثل فهما للحاضر، ليستهدف 

 .2توجيه املستقبل

 :3والدراسات الوصفيةالفرق بني الدراسات االستطالعية  

 هناك فروق جوهرية بني هذين النوعني من الدراسات ميكن إمجاهلا فيما يلي: 
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تفرض الدراسات الوصفية أن هناك قدرا وافرا من البياانت عن املشكلة حمل البحث، بعكس احلال يف الدراسات  -
يقية للمشكلة، ومن مث جيعل هدفه االستطالعية اليت ينزل فيها الباحث إىل امليدان، وهو جيهل األبعاد احلق

 األساسي مجع أكرب قدر ممكن من البياانت عن املشكلة حمل البحث.

ال يستطيع الباحث حني جيري دراسته االستطالعية حتديد أهداف الدراسة بدقة، ومن مث ال جيد من سبيل  -
 دقة.سوى أن يضع أهدافا عامة غري حمددة وذلك خبالف الدراسات اليت حتدد أهدافها ب

ووفرة البياانت املوجودة عن املشكلة حمل  ةفالقدرة على دقة حتديد األهداف مشروطة يف الواقع مبدى كفاي 
ولذلك فحني جيري الباحث دراسة وصفية، تكون الدراسات االستطالعية العديدة قد مهدت له الطريق، أمدته ، البحث

للمشكلة حمل البحث، وعلى ذلك يستطيع الباحث أن ينتقي بقدر وفري من البياانت األساسية اليت ترسم صورة عامة 
جديرة ابلدراسة، بل يستطيع أن يضع لدراسته الوصفية أهدافا حمددة، ومن مث يستطيع منذ جماالت البحث اليت يراها 

 البداية أن حيدد خصائص العينة اليت سيشملها البحث.

 االستطالعية فيما يلي:وميكن تلخيص الفرق بني الدراسات الوصفية والدراسات 

تعمل من أجل حتديد مشكلة حبث عندما تكون معامل مشكلة غري حمددة وتنتهج الوصف الدراسات االستطالعية: 
 الكيفي.

التحديد، وتنتهج الوصف الكمي والكيفي لدى  ةتعمل على مجع بياانت عن ظاهرة تغلب عنها مسالدراسات الوصفية: 
 اهرة.ظبيان خصائص ال

 يتعلق بتصميم البحث:فيما 

 أقل دقة وأكثر مرونة يف التصميم ألن الباحث تغيب عنه الكثري من معامل البحث. الدراسات االستطالعية:

 أقل مرونة وأكثر دقة يف التصميم من الدراسات االستطالعية ألن املشكلة أكثر حتديدا.الدراسات الوصفية: 

 فيما يتعلق ابلفرض:

 تضمن جمرد تساؤالت وال حتتوي فروض.تالدراسات االستطالعية: 

 تتضمن معظم الدراسات الوصفية فروضا مبدئية والقليل منها تتضمن تساؤالت غري فرعية. الدراسات الوصفية:

 البحوث الوصفية:  ةأمهي .2



عة جدا يف العلوم االتصالية لكوهنا متثل األسلوب األكثر قابلية لالستخدام لدراسات بعض ئالبحوث الوصفية شا 
املشكالت والظواهر اليت تتصل ابإلنسان ومواقفه وآرائه ووجهات نظره يف عالقته ابإلعالم ووسائله، حيث يصعب 

 استخدام املنهج التجرييب والتارخيي يف دراساهتا وهو أمر جعل معظم البحوث اإلعالمية تقع يف إطار هذا املنهج.

لقائمة وتستنبط العالقات اهلامة القائمة بني الظاهرات وتوصلنا البحوث الوصفية إىل حقائق دقيقة عن الظروف ا 
املختلفة وتساعد على تفسري معىن البياانت ومتد الباحثني مبعلومات مفيدة وقيمة وبذلك تساعدان على التخطيط 

 .واإلصالح ورفع األسس الصحيحة للتوجيه والتغيري وتعيننا على فهم احلاضر وأسبابه ورسم خطط املستقبل واجتاهاته
ومييل بعض العلماء إىل اعتبار البحوث الوصفية أقل قيمة من البحوث التجريبية ولعلها يف بعض األحيان   

كذلك، ولكن من غري املمكن االستغناء عن هذه البحوث، وهي تقدم لنا خدمات انفعة ومفيدة وقد تكون خطوة أولية 
واقف امل ةحيان الطريقة املمكنة الوحيدة يف دراسوضرورية لتسبق البحث التجرييب وتعينه، وقد تكون يف بعض األ

 االجتماعية ومظاهر السلوك البشري.
 عالقة البحوث الوصفية ابملسح:

تستخدم كلمة الوصف لتدل على نفس معىن كلمة املسح، ومن هنا يطلق على البحث الذي يهتم بدراسة الظواهر 
 .1الراهنة بدقة، اسم املسح، أو املسح الوصفي

 الدراسات الوصفية:مناهج  .3

عليه كثري  اعتمدتعن البحوث الوصفية أكثر التقسيمات شيوعا، فقد  2يعترب التقسيم الذي أورده، فان دالني 
 من املؤلفات العربية اليت تناولت طرق وأساليب الدراسات الوصفية.

 على أساس أن مناهج البحوث الوصفية ال خترج عن التصنيفات التالية:  DALINويقوم التصنيف الذي قدمه دالني 

 طريقة الدراسات املسحية.  -1
 طريقة دراسة العالقات املتبادلة.  -2
 طريقة الدراسات التطورية.  -3

ويف إطار هذا التقسيم يصنف الدكتور مسري حممد حسني أساليب البحوث الوصفية يف جمال الدراسات اإلعالمية وذلك 
 : 1النحو التايلعلى 
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 طريقة الدراسات املسحية.  -1
 وتتضمن األساليب املنهجية التالية: 

 أسلوب مسح الرأي العام. -أ
 أسلوب مسح مجهور اإلعالم  -ب
 ) حتليل املضمون(أسلوب مسح املضمون  -ج
 أسلوب مسح وسائل اإلعالم. -د
 أسلوب مسح أساليب املمارسة.  -ه
 طريقة دراسة العالقات املتبادلة.  -2

 وتتضمن األساليب التالية: 
 دراسة احلالة. -أ

 الدراسات السببية املقارنة. -ب
 االرتباطيةالدراسة   -ج
 .الدراسات التطورية  -3
 طريقة دراسة العالقات املتبادلة : 

ويتلخص الفرق بني طريقة دراسة العالقات املتبادلة وطريقة املسح يف أن الدراسات املسحية تكتفي جبمع البياانت  
عن الظواهر والقضااي واملشكالت واملواقف اليت تقوم بدراستها من أجل تقدمي وصف هلا كمرحلة أوىل، مث  واملعلومات

 تفسري هذه املعلومات لفهم هذه الظواهر أو القضااي أو املشكالت أو املواقف بصورة أفضل.
 أهنا تتعدامها إىل حيث االهتمام أما طريقة دراسة العالقات املتبادلة، وإن كانت ال تستغين عن الوصف والتفسري، إال 

 بدراسة العالقات القائمة بني املتغريات وحتليلها والتعمق فيها ملعرفة نوع ودرجة االرتباط القائمة بينها.
ويصف دالني دراسات العالقات املتبادلة بقوله " ال يقنع بعض الباحثني مبجرد احلصول على أوصاف دقيقة  

يت حصلوا عليها بغية الوصول إىل بعد ب العالقات بني احلقائق اليسعون أيضا إىل تعقللظاهرات السطحية، ولكنهم 
 .2"رب طريقة دراسة العالقات املتبادلة من أهم الدراسات الوصفيةتأعمق ابلظاهرات، وتع

 وتتضمن طريقة دراسة العالقات املتبادلة األساليب اآلتية:
 دراسة احلالة. -أ
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 الدراسات السببية املقارنة -ب
 رتباطيةالدراسة اال  -ج

I.  1دراسة احلالة: 
متتد دراسة احلالة إىل ما هو أبعد من املالحظة العابرة أو الوصف السطحي، وتتطلب نفس العناية ابلتفصيل 
والتخطيط والتنفيذ، وابإلضافة إىل الوصف الطبيعي حلالة، يلزم أحياان تعميم موقف جترييب لتحديد مستوى القدرة 

 وضوع الدراسة، ويستخدم هلذا الغرض العديد من األدوات واالختبارات املقننة.والنضج عند الفرد م
ومتتد هذه األدوات لتتناول بياانت عن الفرد يف البيت واملدرسة واجملتمع ابإلضافة إىل جوانب التفاعل مع أفراد 

 العائلة وجمموعات الرفاق وغريها.
يفرتض الفروض عن أسباهبا وأن يشخص عالهتا وإذا كان يستطيع الباحث أن يرسم صورة متكاملة للحالة وأن 

 القصد، كما هو يف األعم األغلب، العالج يستطيع أن يصف هلا الدواء الناجح.
وهلذا ال نبالغ إذا قلنا إن معظم دراسات احلاالت دراسات تشخيصية عالجية أو إرشادية وتوجيهية وإن كانت يف 

 فسية وتطوراهتا وعواملها وابلتايل عالجها بعد تشخصيها.الوقت نفسه تلفىضوءا على األحداث الن
وإذا كانت دراسة احلالة تتميز بشيء فإمنا تتميز ابلعمق، ذلك ألن احلالة املدروسة تكون ضيقة املدى فردا أو مجاعة 

 حمدودة، بل إن دراسة احلالة قد تنصب على جانب من اجلوانب حلالة معينة حمدودة.
ة تشبه املسح ولكنها أضيق وأعمق ولذلك فكثريا ما تتكامل الطريقتان ويعمد الباحث إليهما  وواضح أن دراسة احلال

كليهما من أجل الوصول إىل احلقيقة فبعد أن ميسح أفقا واسعا يتعمق يف حاالت قليلة منوذجية فيكون قد مجع بني 
 السعة والعمق.

II. 2:الدراسات السببية املقارنة 

منوذجا للبحث يف العلل واألسباب الكامنة وراء حدوث الظاهرة من خالل دراستها يف  بية املقارنةسبيعترب منهج ال
املقارنة -عكس من خالل املسمى واقعها الراهن، وحيث يصعب التجريب العملي أو ضبط املتغريات والتحكم فيها، وب

يف  ؟رنة، واإلجابة على السؤال ملاذا ...خالل املقا ناألساليب اليت تتم للبحث يف األسباب م -بية، أو املقارنة العليةالسب
 دراسة الظاهرة اإلعالمية.
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فهذا املنهج يعترب أحد مناهج الدراسة الوصفية، اليت تتجاوز حدود الوصف اجملرد واإلجابة على األسئلة الراهنة من 
كامنة وراء حدوث الظاهرة ...؟ وماذا ...؟ وكيف ...؟ إىل اإلجابة على  السؤال ملاذا ...؟ واالستدالل عن األسباب ال

 يف واقعها الراهن.

ويعترب هذا املنهج من الدراسات الالحقة أو البعدية كما يسمى ابلدراسات االسرتجاعية اليت تفسر النتائج يف ضوء ما 
حدث مسبقا من خالل اسرتجاع الوقائع واألحداث اليت حدثت يف املاضي وليس ما حيدث بعد بتأثري الدخل الذايت أو 

 جراءات العمدية املتعددة يف املعمل أو البيئة الدراسية.اإل

 الدراسات االرتباطية  -ج

إىل اكتشاف العالقة بني متغريين أو أكثر من حيث نوع  (correlationalstudies)هتدف الدراسات االرتباطية 
 االرتباط املوجود،) املوجب والسالب( وقوة االرتباط 

 (.1األقصى+إىل احلد  1 –) من احلد األدىن 

وتعمل الدراسات االرتباطية على حتديد قوة وإجتاه ارتباط املتغريات مبتغريات أخرى سواء أكان هذا االرتباط بسيطا أو 
 متعدداً.

 وعلى ذلك فإن الدراسة االرتباطية هتدف إىل معرفة احلقائق التالية: 

 حتديد العالقة االرتباطية بني املتغريات حمل البحث. -

 لعالقة االرتباطية.اجتاه هذه ا -

 درجة االرتباط وقوته. -
ة فوذلك بغرض التنبؤ ابجتاه الظاهرة مستقبال، وتعتمد فكرة التفسري العالقة بني املتغريات أساسا على تكوين ص 

 رايضية بني هذه املتغريات وذلك من خالل ما هو متاح من بياانت ومعلومات عن تلك املتغريات.
ة املناسبة االرتباط" تعطي للباحث طرقا متعددة لقياس هذه العالقة، وعليه أن خيتار الطريق والنظرية اإلحصائية " نظرية

 .1تغريات اليت تتحكم يف الظاهرة اليت يقوم بدراستهالقياس العالقة بني امل
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 : 1الدراسات التطورية . 3

املتغريات نتيجة ملرور الزمن، وهي إما يتناول هذا النوع من الدراسات الوصفية التغريات اليت حتدث يف بعض  
تتم من خالل قياس الصفة أو املتغري الذي يكون موضوع الدراسة مرة بعد مرة يف نفس اجملموعة من األفراد أثناء مرور 

 فرتات زمنية حمددة ) كل ستة أشهر أو كل سنة مثال(.
د مضي فرتة زمنية قد متتد لعدة سنوات، ويف الدراسات التطورية، يقوم الباحث بتكرار نفس الوضع الراهن بع 

 وذلك إلجراء املقارنة مع البياانت السابقة للتعرف عل معدل التغري واجتاهه.
ومن املسائل اهلامة التطورية اليت تعتمد عليها هذه الطريقة املنهجية، واليت ال بد من وضعها يف االعتبار عند إجراء هذا 

 اد املختلفة للتطور وهي: النوع من الدراسات االهتمام ابألبع

 األسباب أو املتغريات اليت أدت إىل الظاهرة. -

 العالقة الزمنية بني الظاهرة واملتغريات اليت أدت إليها. -

 العالقة املكانية بني الظاهرة واملتغريات اليت أدت إليها. -

 وضع الظاهرة يف إطار حركة التطور والتغري يف اجملتمع الذي نشأت فيه. -
 العالقات السببية(: حبوث التجريبية )البحوث   -

تعد من أهم البحوث العلمية القريبة من الدقة و املوضوعية، وهي حبوث متثل مرحلة النضوج العلمي ألن الباحث ال  
العوامل اليت أوجدهتا على الشكل الذي  ةيكتفي فيها ابستكشاف الظاهرة أو وصفها يذهب اىل أبعد من ذلك لدراس

 عليه .

ث التجريبية تعتمد ابلدرجة األوىل على القيام ابلتجربة مع استخدام أداة املالحظة، فهذه البحوث تعتمد فالبحو  
يتيح إمكانيات التأكد من نتائج البحث من خالل و و إثبات أي قانون أو فكرة، أاملالحظة وحتتكم التجربة يف أتكيد 

ار عالقات بألنه يقوم هذا النوع من البحوث على اختية العالقات السببإعادة التجربة أكثر من مرة، وتسمى أبحباث 
 التأثري والتأثر بني متغريات الظاهرة الواحدة أو الظواهر املختلفة .

ار العالقات بيعتمد يف البحوث التجريبية املنهج التجرييب، كما هو واضح من التسمية، أساسا على التجارب ابخت 

يهدف املنهج التجرييب إىل إقامة العالقة اليت تربط موريس أجنرس :" لاجملال يقو بني متغريات الظاهرة الواحدة، يف هذا 
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إلقامة العالقة بني السبب والنتيجة فإننا نقوم إبجراء التجربة اليت يتم خالهلا هر أو املتغريات، و السبب ابلنتيجة بني الظوا

ابملتغري املستقل، هذه العملية تسمح بدراسة آاثر املتغري معاجلة متغري أو أكثر بتغيري حمتواه عدة مرات، ويسمى هذا املتغري 

 .1املستقل يف املتغري الذي يتلقى أتثريه واملسمى ابملتغري التابع "

 مفهوم املنهج التجرييب:  .1

مية الصحيحة واملوضوعية واليقينية يف البحث عن احلقيقة واكتشافها وتفسريها لالطريقة الع :هيعرف املنهج على أن 
 2والتنبؤ هبا وضبطها والتحكم فيها.

الطريقة حلل املشكالت أبسلوب علمي، عن طريق التحكم يف مجيع املتغريات واملؤشرات، ووضعهم  :كما يعرف على أنه
 3حتت التجربة، وعزل إحدى املتغريات هبدف حتديد وضبط وقياس أتثريه يف العملية.

جربة تالعوامل الرئيسية اليت تؤثر يف املتغري أو املتغريات التابعة يف ال املنهج الذي يتضمن عملية ضبط مجيع أيضا: يعرفو 
غريه بصيغة معينة بغية حتديد وقياس أتثريه على املتغري أو املتغريات يابستثناء عامال واحدا حيدده الباحث ويضبط ظروفه و 

 4التابعة.

الفرضيات وإجراء التجارب للتأكد من صحة الفرضيات مث  ضالحظة الواقع وفر مبإجراء منهجي يبدأ أيضا: كما يعرف 
 5الوصول إىل القوانني يف العالقات بني الظواهر.

 يتميز املنهج التجرييب ابخلصائص التالية: مميزات املنهج التجرييب: .2
 يقوم الباحث يف املنهج التجرييب مبالحظة الظاهرة يف الواقع. 
 ا األولية اليت تتكون منها.يقوم الباحث بتحليل الظاهرة إىل عناصره 
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 يقوم الباحث بضبط اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية. 
 يقوم الباحث بضبط وحتديد شروط العملية التجريبية. 
 يستطيع الباحث يف املنهج التجرييب القيام بتكرار الظاهرة. 
 يف متناول الباحث تغيري شروط التجريب. 
 بطة و املتداخلة.إبمكان الباحث عزل الظواهر املرتا 
 1توفر املوضوعية: أي عدم حتيز الباحث يف البحث. 

 قبل التطرق إىل خطوات املنهج التجرييب و شرح املثال حندد بعض املفاهيم املتداولة يف البحوث التجريبية.

 2متغري دخيل –متغري اتبع  –متغري مستقل 

 جرييب(:تاملتغري املستقل )املتغري ال 

املؤثر يف الظاهرة موضوع الدراسة، فيقوم الباحث إبدخال تغيري عليه ملعرفة التأثري الذي حيدث يف هو العامل األساسي 
 .، مبعىن أنه العامل الذي يسبب الظاهرة )السبب(املتغري التابع

 املتغري التابع )املعتمد(: 

املستقل أتثري على التابع، فالنتيجة أن هو العنصر أو العامل أو اجلانب أو الظاهرة موضوع املراد قياسه، فإذا كان للمتغري 
، يعين أنه العامل الذي يظهر كنتيجة لتأثريات املتغري املستقل املتغري التابع الظاهرة املدروسة يتغري بتغري املتغري املستقل

 .)النتيجة(

 املتغري الدخيل: 

تأثريها املتداخل مع املتغري املستقل، فيقوم هو نوع من املتغريات الضابطة اليت يضعها الباحث يف اعتباره إلدراكه بداية ب
 بعزهلا أو عزل أتثريها على املتغري املستقل.

 اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة:  
 هي اليت تتعرض للمعاجلة التجريبية.التجريبية:  موعةاجمل
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 لمعاجلة التجريبية.هي اليت يتم حتديدها ألغراض القياس واملقارنة دون أن تتعرض لالضابطة:  موعةاجمل
 خطوات املنهج التجرييب : .3
 :1اخلطوات يف  ست نقاط وهي كالتايلدد عمار بوحوش وحممد حممود الذنيبات حي

 التعرف على مشكلة البحث وحتديد معاملها. -
 صياغة الفرضية أو الفرضيات. -
الوسائل اخلاصة بقياس د يحتد ،وضع تصميم جترييب: اختيار العينة، تصنيف املفحوصني يف جمموعات متجانسة -

 نتائج التجربة والتأكد من صحتها.
 القيام ابلتجربة املطلوبة . -
 تنظيم البياانت وحتديدها. -
 .تطبيق اختيار داللة مناسب لتحديد مدى الثقة يف نتائج التجربة والدراسة -

ارة إن احرتام اخلطوات السالفة الذكر غري كاف لوحده ألن الدراسات التجريبية يتوقف جناحها كما شال بد من اإل 
إىل حد كبري على كفاءة الباحث و قدرته على التحكم السليم يف متغريات دراسته، من خالل  أمحدبنمرسلييقول 

 املتغري التجرييب حمل القياسقياس التأثري الذي حيدثه التحكم يف أتثري العوامل املتداخلة يف الظواهر املبحوثة حىت يتسىن له 
متاثلهم التام من حيث العوامل اليت على وكذا أن يكون اختيار أفراد اجملموعات التجريبية متكافئا أي أن حيرص الباحث 

 2هي متغريات متداخلة.

 يقوم الباحث إبثباته أو نفيه.صاغ يف شكل فرض حمدد نطلق البحث من فكرة أو ظاهرة معينةتي هج التجرييبيف من 

إبتباع اخلطوات الست السابقة الذكر فإنه  .موضوع البحث يتعلق بدراسة أتثري اإلشهار التلفزيوين على األطفال مثال:
 يكون على الباحث القيام مبا يلي:

 ؟ينمدى إقبال األطفال على شراء السلع اليت تكون حمل إشهار تلفزيو  ما :حتديد معامل مشكلة البحث -1
" األطفال يقبلون على شراء السلع اليت يشاهدوهنايف الومضات اإلشهارية يف التلفزيون حىت ومل  صياغة الفرضية: -2

 .يكونوا يف حاجة إليها"
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من هذه الفرضية يستخرج الباحث أن عليه إجراء التجربة على جمموعة من األطفال يعرض عليها أفالم و رسوم  
هذه  السلع معينة ) أقالم، حمافظ لعب....( مث يصطحبهم إىل حمالت جتارية توجد هب متحركة تتخللها ومضات إشهارية
 عناية هلذه السلع و رغبة يف اقتنائها أم ال.يعطون السلع ليالحظ إن كان األطفال 

 1متعددة أمهها: أنواع التصميمات التجريبية: 

يقيس التغري على املتغري  لتجرييب( عليها مثحيث يدخل الباحث املتغري املستقل)االتجربة على جمموعة واحدة:  -أ
  التابع

الباحث جمموعتني متشاهبتني إىل أقصى درجة ممكنة، تعترب األوىل  حيث خيتار التجربة على جمموعتني متكافئتني: -ب
)الضابطة( اليت مل جمموعة التجريب فيدخل عليها املتغري املستقل )التجرييب( مث يقارن بني هذه اجملموعة واجملموعة األخرى 

 .يدخل عليها املتغري املستقل ليسجل التغيريات اليت يكون قد أحدثها املتغري املستقل على جمموعة التجريب

 العينة وجمتمع البحث :

 هي مجع البياانت من جزء معني أو نسبة معينة من أفراد اجملتمع األصلي،مث تعمم نتائج الدراسة على اجملتمع كله.العينة: 

خدم أسلوب البحث ابلعينة عندما ال ميكن للباحث القيام أبسلوب املسح االجتماعي،وعموما الدراسات املسحية ويست
 تكثر يف الدراسات السكانية.

 :2يتمتع أسلوب العينة ببعض املزااي اليت متيزه عن أسلوب احلصر الشامل ومن أمهها

اجملتمع، فمن الطبيعي أن تنخفض التكلفة مما لو أجريت الدراسة من  عند إجراء الدراسة على جزءالتكلفة املنخفضة: 
 على كل اجملتمع.

تساعد العينات على توفري الوقت الالزم إلجراء الدراسة واحلصول على نتائج بشكل أسرع من أسلوب توفري الوقت: 
 احلصر الشامل.

علومات دقيقة ومتعمقة عن الظاهرة تتيح العينة الفرصة للباحث للحصول على ماحلصول على معلومات متنوعة: 
موضوع الدراسة، وتتيح العينة أيضا الفرصة للباحث لدراسة العالقات بني املتغريات املختلفة اليت يتم دراستها والتوصل إىل 

 العالقات اليت تربط ببعضها وذلك لصغر حجم العينة مقارنة ابجملتمع ككل.
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دراسة حمكمة ودقيقة لسهولة التحكم اجليد يف عملية مجع البياانت  تساعد العينة الباحث على إجراءدقة النتائج:
وحتليلها، ومن هنا ميكن القول أبن االعتماد على العينة يساعد احلصول على نتائج أكثر دقة وأفضل من نتائج احلصر 

 الشامل .

 .الشروط الواجب توفرها يف العينة:1

 لمجتمع األصلي:تكون العينة ممثلة لأوال:أن

ع خصائص اجملتمع األصلي، مبعىن أنه إذا تكررت نفس النتائج على العينات األخرى كانت العينة يكون شاملة جلمأي ت
رى عليها البحث عينة  ،حبيث تكون املتوسطات والنسب املئوية خلصائص ممثلة للمجتمع األصلي أصدق متثيالاليت جت 

 مع األصلي حىت تصبح العينات ممثلة للكل الذي تنتمي إليه.أعضاء العينة متقاربة أومتشاهبة مع متوسطات ونسب اجملت

 ار:ياثنيا:أن تكون لوحدات اجملتمع األصلي فرص يف االخت

الثاين ألن فيه عادة ضمان الستفاء الشرط األول، فإذا  ما جتدر اإلشارة إليه هنا هو أن غالبا ما يكتفي الباحث ابلشرط
 1عينة ممثلة للمجتمع األصلي يف غالب األحوال.ضمنا تساوي فرص االختيار، حتصلنا على 

 . مصادر اخلطأ يف العينة: 2

 قد تتعرض نتائج البحث بطريقة العينة لنوعني من األخطاء مها:

ينشأ هذا اخلطأ من الفروق بني أعضاء العينة وأعضاء جمتمع الدراسة كله، خاصة عندما تكون أوال: خطأ الصدفة: 
ة العدد، أي أنه ميكن التقليل من خطأ الصدفة ابختيار عينة كبرية احلجم، فكلما اقرتب حجم العينة اليت خنتارها حمدود

 العينة من حجم جمتمع الدراسة اقرتب خطأ الصدفة من الصفر.

قد يتعرض الباحث عند اختياره للعينة للوقوع يف خطأ التحيز،و ينتج هذا اخلطأ عادة عندما ال يتم اثنيا:خطأ التحيز:
عضاء العينة بطريقة عشوائية، أو أن اإلطار الذي اعتمد عليه مل يكن وافيا ابلغرض أو لصعوبة االتصال ببعض اختيار أ

 املبحوثني وتركهم دون احلصول على االستجابة املطلوبة منهم.

 وخيتلف خطأ التحيز عن خطأ الصدفة فيما أييت:

 حلال يف تقدير خطأ الصدفة.عدم وجود وسيلة لتقدير خطأ التحيز تقديرا دقيقا كما هو ا -
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عند زايدة حجم العينة ميكن أن يتناقص خطأ الصدفة وال حيدث ذلك مع خطأ التحيز،حيث أنه ال يتناقص بزايدة  -
 1حجم العينة.

 2مراعاة اخلطوات التالية: جيبخطوات اختيار العينة: -3

 حتديد وحدة العينة-أ

 حتديد اإلطار الذي تؤخذ منه العينة-ب

 3أن يتحقق يف إطار العينة املواصفات التالية:ويشرتط 

: أي يتوفر يف جمموع املفردات الذي يضمه نفس اخلصائص اليت يتم وصف جمتمع البحث من خالهلا) النوع/ الشمول
 العمر، السن ...( وغريها من اخلصائص اليت ميكن تصنيف اجملتمع إىل فئات من خالهلا.

جم جمتمع البحث، فال يكون منقوصا يؤثر يف حتديد هذا احلجم احلقيقي، حىت يعكس العدد احلقيقي حلالكمال: 
ولذلك ينبغي أن يكون اإلطار جديد ومتكامال غري منقوص، فال يعتمد الباحث على سجالت أو دفاتر تقادمت 

 اترخيها.

فاإلطار الذي يضم  : وترتبط كفاية اإلطار بتلبيته حلاجات ومتطلبات تطبق نظام العينات أو طرق االختيار،الكفاية
املشرتكني يف الصحف ملدة عام فقط ال يعكس كل املشرتكني أو املشرتكني من الرجال فقط، أو دفاتر النقاابت اليت ال 
تضم وصفا للعمر من خالل تسجيل اتريخ امليالد ال ت عترب كافية... وغريها من املتطلبات اليت قد ال تعترب ضرورية لبحث 

 تطلبات لعدم كفايته.ما، فال تليب هذه امل

 وهذه الشروط يتأكد منها الباحث، ألن غياب أحدها سيؤدي إىل ظهور أخطاء تؤثر يف اختبار العينة وصدقتمثيلها.

حلجم الالزم لعينة من العينات ألنه يتغري من حالة إىل حالة حسب عدة اعتبارات، اال ميكن حتديد  حجم العينة: -ج
 وءها حجم العينة وهي:فهناك عوامل عديدة يتحدد على ض

فكلما زادت درجة التجانس بني مفردات اجملتمع أمكن  قدر جتانس بني مفردات اجملتمع يف اخلصائص أو السمات، -
 اختيار عدد أقل من العينة.
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وذلك أنه كلما زاد انتشار املفردات أو كانت موزعة على التوزيع اجلغرايف للمفردات وهو ما يعكس تشتتها ونتشارها،  -
 طق جغرافية متباعدة كلما تطلب األمر زايدة حجم العينة.منا

كفاية املعلومات اليت يوفرها إطار العينة الختيار املفردات، فكلما كان إطار العينة شامال كامال يليب حاجة البحث  -
ق حجما، بينما جيب زايدة احلجم يف حالة غياب بعض املعلومات أو البياانت أو عدم دميكن اختيار عينة أ

 استخدام أطر لعينة تليب حاجات االختيار.
البحث وما يتطلبه من أدوات جلمع البياانت، فاملسح على سبيل املثال يف يتأثر أيضا حجم العينة ابملنهج املستخدم  -

من  %10حيتاج إىل عينة حجمها أكرب بينما حيتاج التجريب عدد أقل، فالدراسات الوصفية ميكن استخدام حجم 
 مفردة. 30 -20أما البحث التجرييب عدد أفراد العينة يرتاوح من جمتمع الدراسة 

ويرتبط حجم العينة أيضا أبهداف الدراسة اليت تظهر يف تعدد املتغريات ومنهج البحث وكذلك يف املعامالت  -
حجم فرضها تعدد االستجاابت، وتعدد املتغريات. بينما يقل يي حيتاج إىل عينات أكرب لمااإلحصائية، فالتحلياللع

 دودة.احملعوامل الالعينة يف دراسات العامل الواحد أو 

وهناك اعتبارات أخرى مثل الوقت واإلمكانيات املتاحة اليت قد حتول دون اختيار عينات كبرية احلجم، إال أنه جيب أن  -
 ال يستسلم الباحث هلذه الصعوابت ألن التعميم يظل مرهوان بكفاية العينة ومدى متثيلها للمجتمع.

ويكاد يكون هناك اتفاق بني اخلرباء أبنه الميكن اجلزم بنسبة معينة حلجم العينة إال أن األفضل دائما هو اختيار 
 احلجم األكرب بقدر اإلمكان.

يتفق اخلرباء على تقسيم العينات إىل أنواع رئيسية تبعا لتدخل الباحث يف اختيار  حتديد طريقة اختيار العينة: -د 
ت وخضوعا ابلتايل لقوانني االحتماالت أو عدم خضوعها هلذه القوانني، حيث تتأثر يف احلالة األخرية الطريقة واملفردا

بتدخل العامل الشخصي يف االختيار، ولذلك جند هناك تصنيف للعينات على أساس أهنا احتمالية )عشوائية( حيث 
احتمالية )عشوائية( أو عمدية حيث يسمح  اليتدخل الباحث يف اختيارها ولكن ختتار بطريقة عشوائية،أو أهنا غري

 بتدخل العامل الشخصي يف االختيار.

 هناك نوعان من العينات. تصنيف العينات: -4

 العينات العشوائية)االحتمالية( أوال:

 حتمالية(االغري غري العشوائية ) العيناتاثنيا:



 1:وتعين مايلي:النوع األول: العينات العشوائية)االحتمالية(

 تدخل إرادة الباحث يف اختيار أفراد عينة حبثهعدم  -

تعترب أصدق متثيل لألفراد املسحوبني من اجملتمع األصلي، ألهنا تعطي فرصة الظهور يف العينة لكل فرد من اجملتمع  -
 األصلي.

 تساعد الباحث على حتديد حجم عينة حبثه. -

 تساعد الباحث على حتديد وحدات الدراسة االحتمالية. -

 على عدة أنواع أو مناذج:ا بدورهنات العشوائية حتتوي والعي

 ميكن تصميم العينة العشوائية البسيطة إبحدى الطريقتني مها:أوال: العينة العشوائية البسيطة: 

 الطريقة االوىل: 

البطاقات كتابة أمساء الوحدات )أفراد العينة( أو أرقامها املتسلسلة على بطاقات متشاهبة متاما، مث خلط هذه 
ببعضها حىت خيتفي كل أثر للرتتيب، مث ختتار عددا من البطاقات من اجملموعة كلها بعدد الوحدات اليت تتكون منها 

 2العينة.

 3الطريقة الثانية:

ميكن االعتماد يف السحب العشوائي على جدول األرقام العشوائية يف حالة اجملتمعات الكبرية احلجم، الذي يقوم 
ل يتم ترقيمه بصورة عشوائية )مبعثر األعداد(، غري خاضعة ألي نظام معني، كما أن وضع هذه األعداد على إعداد جدو 

 يف اجلدول أيخذ نظام احلقول األفقية واألعمدة الرأسية.

حيتويه اجملتمع األصلي من مفردات على جمموعات األعمدة الرمسية، حيث خيضع  ما وينصح الباحثون توزيع أعداد
 اد على مستوى كل عمود إىل األرقام املكونة حلجم هذا اجملتمع.جمموع األعد
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 1اثنيا: العينة املنتظمة:

خيتار الباحث عينة حبثه معتمدا على مبدأ مسافة االختيار بني وحدات العينة، على أن ختتار الوحدة األوىل 
النوع من العينات يدعى ابلعينة ذات املسافات عشوائيا، ونظر لتساوي مسافة االختيار بني أفراد العينة املنتظمة، فإن هذا 

 املتساوية.

 اثلثا: العينة الطبقية: 

ميكن زايدة نتائج العينة بزايدة حجم العينة، ولكن هذا سيزيد من التكاليف يف نفس الوقت، فهناك طريقة لزايدة 
 قطاعات اجملتمع. الدقة دون زايدة حجم العينة وهي التقسيم إىل طبقات حيث نضمن أن العينة متثل كل

 :ةطريقة احلصص املتساوي -أ

، حيث علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةلو قمنا بدراسة أثر برانمج حمطة تلفزيونية على طلبة معهد  مثال:
طالب منها  2000يقسم جمتمع طلبة هذا املعهد إىل فئة الطلبة وفئة الطالبات، ولنفرض جمتمع البحث يتكون من 

من مفردات اجملتمع املبحوث، أي ما يساوي  %10طالب، وأراد الباحث سحب عينة بنسبة  1500وطالبة  500
 100مفردة على فئيت الطلبة والطالبات، أي يسحب  200مفردة، مث يوزع ابلتساوي مفردات هذه العينة البالغة  200

طالبة، وهذا  500البالغ عددهن مفردة من فئة الطالبات  100طالب و 1500مفردة من فئة الطلبة البالغ عددهم 
 بتطبيق األسلوب العشوائي أو األسلوب املنتظم.

 طريقة احلصص املتناسبة:  -ب

تقوم هذه الطريقة يف سحب مفردات العينة على مبدأ حتديد حصص التعيني اخلاصة بكل فئة أو طبقة على مستوى 
  من مفردات.اجملتمع األصلي حتديدا يتناسب مع حجم ما تتضمنه هذه االخرية 

 طريقة احلصص املثالية:  -ج

إن األساس الذي يقوم عليه تقدير حصص العينة يف كل فئة أو طبقة على مستوى جمتمع البحث يتمثل يف الطريقة 
املثالية، أي ربط هذا التقدير للحصص ابلطبيعة التكوينية لكل فئة أو طبقة، من حيث تباين وجتانس مفرداهتا للمعلومات 

 املستهدفة يف الدراسة. والبياانت
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ميكن ختفيض حصة العينة على مستواها، ألن مفرداهتا حتمل  الفئات املتجانسة للمفرداتووفق ذلك ففي حالة 
 يعطي النتيجة نفسها. -مهما كان حجمه -املعلومات والبياانت نفسها، وابلتايل فإن أي جزء منها

خيتلف عن حاالت جتانسها، ألن الباحث هنا يضطر إىل  فإن الوضع أما يف حاالت الفئات املتباينة املفردات
توسيع حجم حصة العينة يف الفئة أو الطبقة، حىت يوفر جماال أوسعا، حلصر كل تبايناهتا الداخلية قصد متثيل كل 

 االختالفات.

 1وتتميز العينة العشوائية الطبقة عن العينة العشوائية البسيطة مبا أييت:

الطبقية ابختيار عينة متنوعة تسحب من كل جمموعة أو طبقة من خمتلف اجملموعات تسمح العينة العشوائية  -
 املصنفة.
متغري النوع، السن، كورية يف الدراسة،  يف العينة العشوائية الطبقية يؤخذ بعني االعتبار املتغريات ذات األمهية احمل -

 التعلم، الدخل، املهنة، الوطن األصلي، األقارب أو الداينة.
 العينة العنقودية )املتعددة املراحل(:رابعا: 

هي العينة اليت يتم اختيار مفرداهتا على أكثر من مرحلة واحدة، بدءا بتقسيم جمتمع إىل مستوايت متعددة، نظرا 
 2وبة حصر مفرداته.علضخامة حجمه وص

 أثر برانمج األطفال التلفزيونية عل سلوك الطفل اجلزائري يف طور التعليم االبتدائي. ة: إذا أراد الباحث دراسمثال

 هنا يواجه الباحث صعوبة إجراء الدراسة على كل األطفال املقدرين ابملاليني، مما جتعله يف:

بينها، من حيث اجلوانب  مايفخيتار والايت معينة بطريقة عشوائية إذا أدرك أن الوالايت متجانسة  مرحلة أوىل:
ناطق متباينة، فإنه يفضل أسلوب االختياراملنتظم، أو أسلوب املستهدفة ابلدراسة. أما إذا كان العكس، أي كانت هذه امل

 (.عينة ذات مرحلة أوىلاالختيار القصدي، يف حالة تعرفه املسبق على املناطق األكثر مالئمة للدراسة )

تيار مدارس ابتدائية معينة على كل منطقة من املناطق املختارة، بتطبيق أسلوب : يقوم الباحث ابخمرحلة اثنية
 (.عينة ذات مرحلتنياالختيارنفسه املعتمد يف االختيار األول )
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: يقوم الباحث، ابختيار طلبة معينني من طلبة كل مدرسة من املدارس املكونة للعينة املختارة، بتطبيق مرحلة اثلثة
تبع يف املرحلتني األوىل والثانية، فإنه يتحصل على عينة من التالميذ، تعرف يف البحث العلمي بـ )عينة أسلوب االختبار امل

 ثالث مراحل....( وهكذا.

فالعينة متعددة املراحل هي عينة يتم اختيارها بعد سلسلة من االختيارات املتداخلة، تبدأ من أوسع نطاق اجملتمع 
 ر النطاق. املكون للمستوى النهائي الذي خيتار منه مفردات العينة.األصلي، مث تضيق مرحليا، حىت أصغ

: ميكن النظر إىل العينة متعددة املراحل عل أساس أهنا تعديل لعينة اجملموعات )العنقودية(، وهناك اختالف مالحظة
كل مرحلة عن مفردات املرحلة   أساسي بينهما هو أنه يف حالة العينة املتعددة املراحل ختتلف املفردات اليت يتم اختيارها يف

السابقة، ويف نفس الوقت فإن اهلدف األساسي يف النهاية هو الوصول إىل مفردات والتعامل مع أفراد، يف حني أنه يف 
 1حالة العينة العنقودية يتم التعامل مع جمموعات من األفراد.

 النوع الثاين: العينات غري العشوائية )غري االحتمالية (:
يراه  ري حتكيمية يضعها الباحث طبقا ملانات ال تتم حسب األسس االحتمالية، ولكن يتم اختيارها مبعايوهذه العي

وث، وعليها يرتكز يف اختياره وخصائص معينة جيب توفرها يف املبحمؤداي إىل متثيل العينة للمجتمع أي يضبط صفات 
 منها:، وهلذه النوع مناذج من العينات، نذكر 2لوحدات عينة حبثه

 أوال: العينة القصدية )الغرضية، العمدية، النمطية(
أي أن يعتمد الباحث إجراء الدراسة على فئة معينة، وقد يكون هذه التعمد العتبارات علمية وجود أدلة أو براهني 

جمال فيها  مقبولة أو منطقية تؤكد أن هذه العينة متثل اجملتمع، فالباحث يقوم ابختيار املفردات بطريقة حتكيمية ال
 3للصدفة.

 عينة الصدفة: 

تستخدم هذه العينة عموما يف الدراسات االستطالعية وخاصة إذا كان جمتمع البحث غري مضبوط األبعاد وابلتايل ال 
يوجد إطار دقيق ميكن من اختيار العينة عشوائيا، فال خيضع اختيار مفرداهتا ألي معيار سوى التعرض العابر، أو األفراد 
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تصادف وجودهم يف الشارع أو منطقة ما وإجراء املقابالت معهم، وعادة يتم املقابلة مع من يصادف مرورهم الذين ي
 .وعبورهم دون اعتبار خصائص أخرى مستهدفة وعادة ما تستخدم مثل هذه العينات يف مالحظات السلوك العابر 

 1العينة احلصية )احلصصية( 

التمثيل النسيب للطبقات أو الفئات يف جمتمع البحث، لعدم كفاية إطار البياانت نظرا ألنه قد تكون هناك صعوابت يف 
أو غياب املصادر األصلية هلا أساسا...، يف هذه احلالة يلجأ الباحث إىل حتديد عدد املفردات يف العينة بناءا على 

 تقديراته وأحكامه الذاتية أو بناء على خربات سابقة.

 عفة، عينة كرة الثلج، عينة السلسلة، عينة الدورية(:العينة املتكاثرة) املتضا 

هذه العينة تبدأ مبفردة أو مفردات ذات خصائص معينة تتوىل كل منها االتصال بعدد آخر من نفس الفئة، إىل أن ينتهي 
 آبخرين.الباحث من الوصول إىل العدد املستهدف للعينة، ولذلك املفردة الواحدة تتصل آبخرين، واآلخرون يتصلون 

ويستخدم هذا النموذج من العينة يف دراسة فئات املنحرفني، مثال: متعاطي املخدرات الذين من عاداهتم، السرية، وعدم 
اإلابحة عن سلوكهم، لتعارضها مع عادات اجملتمع والقانون، مما جيعل من الصعب على الباحث إعداد قائمة أبمساء 

قائمة كإطار الختيار العينة العشوائية منها، متثل جمتمع املتعاطني، ولذلك متعاطي املخدرات، على أن تستخدم هذه ال
يلجأ الباحث يف هذه الدراسة إىل مقابلة شخص واحد من املتعاطني للمخدرات، وبعد إجراء املقابلة معه، يطلب منه أن 

اثلث، وهكذا تكرب عينة حبثه شيئا يدله على متعاطي اثين وبعد إجراء املقابلة مع اثين، يطلب منه أن يدله على متعاطي 
 2فشيئا حىت تصري عينة متثل جمتمع البحث فمثلها كمثل كرة الثلج اليت تكرب يف احلجم كلما تدحرجت مرتا بعد مرت.

 أخطاء املعاينة : .4

نتائج البحث يعترب خطأ املعاينة من املفاهيم املهمة يف كل جماالت البحث ، وذلك ألنه يشري إىل مدى الدقة املوجودة يف 
 ، وكل حبث يشتمل على جمموعة من األخطاء ، أخطاء املعاينة وأخطاء القياس أخطاء العشوائية .

فأخطاء املعاينة ترجع أساسا إىل عملية املعاينة ، وهذا يعين أن املقاييس اليت يتم احلصول عليها من العينة ختتلف عن 
 لي الذي أخذان منه العينة .املقاييس اليت يتم احلصول عليها من اجملتمع األص

 أدوات مجع البياانت:
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إن نقطة االنطالق ألي حبث يف التحقيق امليداين، سواء التحقيق الكمي أو الكيفي، فإنه يدور حول أسئلة من 
نوع : ماذا ؟ ملاذا ؟، أي ما الظاهرة وملاذا هذه الظاهرة تتغري حسب الظروف والوقت واملكان، وملاذا التغري يتم هبذه 

ابلظاهرة ميدانيا يقرر الباحث مجع املادة العلمية امليدانية عن  اإلحاطةالصفة وليست بصفة أخرى مغايرة، ومن أجل 
 الظاهرة.

تتم عملية مجع املادة العلمية من ميدان جمال الدراسة عن طريق أدوات عديدة ومتنوعة أشهرها : االستمارة، 
فردات والسرعة املطلوب هبا املقابلة، املالحظة، ويتوقف اختيار أداة دون أخرى على ميزانية البحث والتوزيع اجلغرايف للم

 احلصول على البياانت وإعداد نتائج البحث.

I.  االستمارة )االستقصاء( االستبيان، االستفتاءQuestionnaire 
 تعرف االستمارة على أهنا : مفهوم االستمارة : -1

 .1جمموع أسئلة تطرح على أفراد عينة البحث واليت تعطيها اجاابت لتفسري موضوع البحث -

 .2أبهنا أداة ووسيلة الستكشاف إجاابت حمددة ومضبوطة ومباشرة جملتمع الدراسة وتعرف ايضا -

: منوذج حيتوي على جمموعة أسئلة توجه إىل األفراد هبدف احلصول على معلومات حول  كما تعرف أبهنا -
 .3موضوع أو مشكلة أو موقف أو اجتاه

ستمارة يعين جمموعة أسئلة تطرح ألفراد عينة وبناء على التعاريف سابقة الذكر فإننا خنلص إىل أن مفهوم اال
البحث، واليت تعطينا اجاابت قابلة للعرض والتحليل والتفسري والتعليل والرتكيب وصوال اىل نتائج جتيب على تساؤالت 

 اإلشكالية وفرضيات البحث كما ختدم هدف البحث.

ا يف منهج املسح فإنه يعترب أيضا أكثر ويعترب االستقصاء من أكثر األدوات جلمع البياانت شيوعا واستخدام
 : 4مالئمة لدراسة مجهور املتلقني لألسباب التالية
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إن مجهور املتلقني يتميز بضخامة العدد والتشتت، ابلشكل الذي حيد من امكانية استخدام أساليب  -
 -العينة املختارة–كبريا من األفراد أخرى من املقابلة واملالحظة هلذا العدد الضخم، بينما ميكن االستقصاء أن يعطي عددا  

 يف أماكن جغرافية متباعدة.

إن دراسة مجهور املتلقني تستهدف يف حاالت كثرية وصف تركيب وبناء مجهور املتلقني، وأمناط  -
السلوك، سواء ألغراض الوصف أو لتفسري العالقات السببية، وهذه الدراسات تعتمد يف نسبة كبرية يف بياانهتا على 

 ق الوصفية اليت ميكن احلصول عليها من خالل االستقصاء بنسبة عالية.احلقائ

يوفر االستقصاء درجة أكرب من الصدق الداخلي، نظرا لتجنب التحيز الناتج عن أتثريات تدخل   -
 الباحث أو مساعديه يف استيفاء البياانت املطلوبة.

لذايت للحقائق واألفكار واآلراء املطلوبة، يوفر االستقصاء الوقت الكايف للمبحوثني، للتفكري يف التقرير ا -
 مما ينعكس على دقة البياانت اليت يقوم هبا املبحوثني بتسجيلها لنفسه.

يوفر االستقصاء الوقت واجلهد واملال وعدم احتياجه إىل جهاز كبري من الباحثني املدربني كما أنه يوفر  -

تفسري شيوع استخدامه يف البحوث العلمية وبصفة خاصة يف للمبحوثني احلرية التامة يف اإلجابة عن األسئلة وهذا ل

 الدراسات اخلاصة ابجلمهور.

تتميز االستمارة بسهولة التقنني والتفريغ ألن اجاابت املبحوثني تكون مرتبة ومنظمة حسب وجودها يف  -
 االستمارة.

 1( :سرب اآلراء)و مالحظة: الفرق بني االستبيان

 هناك ثالثة فروق هي:

تستطيع االستمارة أن تتناول أنواع عديدة من املواضيع )عمومية، خاصة، سرية، اجلنسية، موضوع األسئلة: 
 العصبية، حياة الشخصيات(، أما سرب الرأي يتقصى الرأي فقط.

توجه االستمارة إىل جمموعة من األفراد حمدودة العدد أي تكون حمصورة وال تغطي جمموعة األفراد املستهدفني :
اجملال الذي يغطيه سرب اآلراء فهو يشمل جمال واسع، قد يشتمل على بلد أبكمله مثل سرب اآلراء اخلاص  نفس

 ابلرأي العام السياسي اليت غالبا ما يتم اللجوء إليه عند اقرتاب املواعيد االنتخابية.
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ياة الفرد، أما سرب الرأي تتضمن االستمارة كقاعدة عامة، عشرات األسئلة اليت تتناول جوانب من حعدد األسئلة :
 فهو يتميز ابلقصر، إنه ال يتجاوز عادة صفحة أو ما يزيد عنها بقليل.

 أقسام االستمارة : -2

 :1تنقسم االستمارة إىل قسمني 

 يتعلق ابلصفحة األوىل يف االستمارة وتكون على سبيل املثال كاآليت : القسم األول :

 

 

 

 

 

 

 

 حماور االستمارة القسم الثاين :

 ويضم البياانت العامة أو الشخصية عموما ويشتمل ما يلي : األول :احملور 

 عمر املبحوث. -

 جنسه )ذكر، أنثى(. -

 حالته العائلية : أعزب، متزوج، مطلق، أرمل. -

 عدد أفراد أسرته. -

 مهنته. -
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 جامعة س

 معهد ص

 :...............................عنوان البحث 

 رسالة مقدمة لنيل شهادة في ع

 إعداد الطالب: ل                                     إشراف الدكتور:ك

 البيانات الواردة في االستمارة سرية وال تستخدم إال لألغراض العلمية للبحث

 السنة 



 دخله الشهري. -

 مستواه التعليمي، خلفيته االجتماعية واحنداره الطبقي، منطقته السكنية. -

 أمهية كبرية يف توثيق مواصفات العينة. وللبياانت العامة

 ويضم مجيع األسئلة اليت جيب أن تغطي مجيع فصول وفرضيات البحث املراد ختصيص هلا االستمارة.احملور الثاين: 

كما يشرتط أن تكون هذه األسئلة يف عالقة وطيدة مع عنوان البحث واإلشكالية والفرضيات واملؤشرات 
 والوحدات والعناصر.

أن ت بوب هذه األسئلة حسب عناوين خطة البحث، أو حسب فرضيات البحث كما ميكن أن ال تٌبوب وميكن 
)ال تٌعنون( االستمارة، ولكن فقط تصاغ األسئلة وترقم، ويعرف االنتقال من حمور آلخر حسب حمتوى االستمارة، مث 

 ول ورسوم بيانية وصور وخرائط.تصبح هذه احملاور مفصلة عند تفريغ االستمارة، حيث تٌفرغ وتٌعنون يف جدا

 .1تتعدد أنواع االستمارة، من بينهاأنواع االستمارة : -3
 ويقوم الباحث مبقابلة املبحوثني ومبلء االستمارة معهم.االستمارة ابملقابلة : -أ

يرسل الباحث االستمارة عرب الربيد للمبحوث فيمألها املبحوث ويرجعها للباحث عرب  االستمارة الربيدية : -ب
 د الربي

 يتصل الباحث ابملبحوث عن طريق اهلاتف فيقوم مبلء االستمارة.االستمارة عن طريق اهلاتف : -ج
: إذ يقوم الباحث ابالتصال ابملبحوثني عن طريق االستمارة عن طريق الشبكة اإلعالمية العاملية )األنرتنت(  -د

 الشبكة اإلعالمية العاملية وميأل استمارة حبثه.
 االستقصاء :خطوات تصميم استمارة  -4

 : 2متر مراحل أو خطوات تصميم استمارة االستقصاء ابملراحل التالية

 حتديد إطار البياانت املطلوبة ونوعها. -أ
 حتديد نوع االستمارة، ونوع األسئلة املطلوبة. -ب
 اعداد االستمارة يف صورهتا األولية، ووضع األسئلة يف أشكاهلا املختارة. -ج
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 اختبار االستمارة. -د
 رة يف صورهتا النهائية.إعداد االستما -ه

 :1حتديد اطار البياانت املطلوبة ونوعها -أ

إن مشكلة البحث أو التساؤالت املطروحة والعالقات الفرضية حتدد العناصر واملتغريات اليت سوف يتم دراستها، 
تضمها استمارة االستقصاء واليت تعترب اإلطار العام للبياانت املطلوبة، وطبقا لنوعية هذه البياانت يتم تقسيم األسئلة اليت 

 إىل األنواع التالية :

أسئلة تستهدف التعرف على احلقائق )مثل السن، النوع، التعليم، املهنة( وغريها من السمات اليت متيز  -
 األفراد يف فئات تصنف مجهور املتلقني.

 أسئلة تستهدف التعرف على اآلراء واالجتاهات واملعتقدات واملشاعر. -

عرف على السلوك يف املاضي واحلاضر )من األسئلة اليت يدور حمتواها حول التعرف أسئلة تستهدف الت -
 على الدور االتصايل للفرد، وسلوك حنو وسائل اإلعالم ومفرداهتا...(

 حتديد نوع االستمارة واألسئلة املستخدمة : -ب

 هناك نوعان من استمارات االستقصاء حسب نوع البياانت ونوع األسئلة :

 قنن :االستقصاء امل

وهو الذي يتضمن األسئلة اليت تستهدف التعرف على احلقائق والسلوك احملدد من خالل جمموعة من األسئلة 
املعدة مسبقا، ذات البدائل احملدودة يف استجاابت املبحوثني، اليت ميكن الوصول إليها من خالل البياانت املتوفرة عن 

 موضوع البحث وأدواته.

 االستقصاء غري مقنن :

وهو الذي يعطي حرية أكثر للمبحوثني يف اإلجابة عن األسئلة اليت يضمها االستقصاء ابلطريقة واأللفاظ 
والرتكيبات اللغوية اليت تناسبهم، بدال من إجبارهم على اختيار االستجاابت من بني البدائل اليت يضمها االستقصاء 

اء واالجتاهات، واملعتقدات، واملشاعر، اليت يصعب املقنن، وهذا النوع من االستقصاء يستهدف التعرف على اآلر 
 الكشف عنها من خالل االستقصاء املقنن.
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ة عن موضوع الدراسة، وكذلك يؤثر نوع االستقصاء يف نوع فيٌيستخدم أيضا يف حالة عدم توفر البياانت الكا
 : 1األسئلة املقرتحة اليت ميكن متيزها ابألنواع التالية

وهي اليت يرتك للباحث حرية اإلجابة عليها ابلطريقة واألسلوب  اإلجابة احلرة :األسئلة املقرتحة ذات  -
الذي يراه، دون إجباره على اختيار إجابة حمددة، أو بديل من بني اإلجاابت احملددة مسبقا، هذا النوع غالبا ما يواجه 

 صعوابت تصنيف وتبويب اإلجاابت، بشكل إحصائي أو كمي.

 أكثر األنواع شيوعا يف االستقصاء، نظرا ملا توفره من وقت وجهد يف الرتميز وتعترباألسئلة املغلقة : -
 والتبويب، والتصنيف والتحليل اإلحصائي لإلجاابت.

وتعتمد هذه األسئلة على جمموعة من اإلجاابت احملددة مسبقا، اليت تعترب البدائل أو اخليارات اليت خيتار منها 
 أو يستهدفه ابإلجابة.املبحوث ما يتفق مع ما يرمي إليه 

 إعداد االستمارة  يف صورهتا األولية ووضع األسئلة يف أشكاهلا املختارة :  -ج

بعد أن يتخذ الباحث قراره بشأن نوع األسئلة املختارة فإنه يبدأ يف إعداد االستمارة يف صورهتا األولية، واليت ترتبط 
 بداية ابختيار شكل األسئلة.

هي أسئلة تبدأ عادة أبدوات االستفهام املعروفة ويرتك للمبحوث مساحة  فيف شكل األسئلة املفتوحة : -
 كافية لتسجيل إجابته ابألسلوب والطريقة اليت يراها.

: فإن هناك عددا من األشكال اليت توضع فيها األسئلة واجاابهتا احملتملة، خيتار أما يف األسئلة املغلقة -
 : ابة ومن األشكال الشائعة كما يليالبدائل احملتملة لإلجمنها الباحث ما يتفق مع طبيعة موضوع السؤال و 

 االستجاابت الثنائية :

هي عبارة عن بديلني فقط لالستجاابت، خيتار منها املبحوثني واحدة فقط وأبسطها نعم / ال، أوافق / ال أوافق، 
 مثل :

 تشاهد الربامج الثقافية يف التلفزيون :  نعم ) (    ال ) ( -

 ت املخصص للربامج الثقافية :   أوافق ) (     ال أوافق ) (جيب زايدة الوق -
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وهي يف هذا النوع تتعدد االستجاابت للسؤال الواحد، وخيتار منها املبحوث استجابة واحدة اخليارات املتعددة :
 تتفق مع احلقيقة املطلوبة مثال : 

 أخبار اليوم ) (، اجلمهورية) (.تفضل من اجلرائد الصباحية: اجلريدة ) ( األهرام ) (، األخبار ) (، 

وقد يسمح للمبحوث ابختيار أكثر من استجابة من االستجاابت املتعددة، ويظهر هذا الشكل يف األسئلة اليت 
  تبحث يف التفضيل واالهتمام، واالستخدام واالشباع أو حتقيق احلاجات

مالئمة االستمارة حملاور البحث من جهة  يفضل أن خيترب الباحث استمارة حبثه لريى مدىاختبار االستمارة :  -
ومدى قدرهتا على مجع البياانت ومالئمتها ألعضاء عينة البحث وظروفهم من جهة أخرى وقد يؤدي هذا االختبار إىل 

 زايدة بعض األسئلة، أو حذف البعض اآلخر أو إعادة صياغة البعض.

 اإلعداد النهائي الستمارة االستقصاء : -ه

ترتفع مبستوى   إجراءاتباحث من اختبار وجتريب االستمارة يف صورهتا األولية، ويقوم مبا يراه من بعد أن ينتهي ال
 صدق أو صالحية االستمارة جبمع البياانت املستهدفة، يقوم الباحث بعد ذلك إبعداد االستمارة بشكلها النهائي.

تقريبا مت ذكرها أثناء التعريف، أما للبحث ابالستمارة اجيابيات وسلبيات فاإلجيابيات تقييم االستمارة : -5
 :1خبصوص بعض السلبيات فنلخصها كما يلي

 قد يفقد الباحث اتصاله املباشر ابملبحوثني، كما حيرمه من مالحظة ردود فعل املبحوثني اجتاه بعض األسئلة. .1
 يدية.قد حيتاج بعض املبحوثني بعض التوضيحات، وال ميكنهم احلصول عليها يف حالة االستمارة الرب  .2
 قد تقل البياانت اجملمعة عن طريق االستمارة وال متثل جمتمع البحث متثيال صحيحا. .3
قد تكون بعض أسئلة االستمارة حباجة إىل توضيح وتفسري لكي يفهمها املبحوثني، ويكون الباحث غائبا  .4

 عن املبحوثني.
 ني.قد تصعب العودة إىل املبحوثني يف حالة حاجة الباحث الرجوع إىل املبحوث .5
 ر عن املبحوثني فهم بعض األسئلة.ذقد تتضمن االستمارة أسئلة متشاهبة ومتداخلة، مما قد يتع .6
 قد يكون املبحوثني غري مبالني بكتابة اجاابهتم عن األسئلة بقدر ميوهلم للحديث واملناقشة عند االستجواب. .7
وإرجاعهم إىل الباحث، مما يؤثر سلبا جابة عليها قد ميسك بعض املبحوثني بعض استمارات البحث دون اإل .8

 بنقصان اإلجاابت عن األسئلة، وابلتايل نقصان يف عدد أعضاء عينة البحث )النقصان يف حجم العينة(.
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ل إحدى أدوات مجع البياانت اهلامة والضرورية يف كثري من ظغري أنه رغم هذه السلبيات، فإن االستمارة ست
احملرتف يف البحث العلمي واملتمكن من املناهج وأدوات البحث العلمي أن ينتبه البحوث واحلاالت، ويستطيع الباحث 

 إىل بعض السلبيات ويتفاداها.
II.  :املقابلة 

نسبة كبرية منها، إال أن هذا األسلوب يف يف على الرغم من التوسع يف حبوث املسح اليت تعتمد على االستقصاء 
خاصة عندما تكون هناك حاجة ضرورية للتواصل املباشر مع املبحوثني مجع البياانت ال يصلح يف مجيع احلاالت وبصفة 

سواء بسبب األمية أو اخنفاض مستوى التعليم، أو بسبب احلاجة إىل املنهجية إىل مالحظة السلوك الفعلي كما حيدث يف 
 الواقع.

 مفهوم املقابلة : .1

تفاعل لفظي ومباشر ومنظم بني  اأبهن اتعريفهجيتمع يف أسلوب املقابلة خصائص منوذج االتصال املواجهي، وميكن 
دد خصائص املقابلة يف حت، ومن خالل هذا التعريف ميكن أن 1الباحث واملبحوث أو املبحوثني لتحقيق هدف معني

 الدراسات اإلعالمية كاآليت :

اليت يراها أهنا عبارة عن تفاعل لفظي، يعطي للمبحوث احلرية الكاملة يف اإلجابة على األسئلة ابلطريقة  -
 والتعبري عن آرائه وأفكاره ومعتقداته.

أيضا عبارة عن أسلوب منظم، يقوم على جمموعة من اخلطوات واإلجراءات العلمية واملنهجية اليت ينظم  -
 اللقاء وتدير احلوار.

أهنا ليست جمرد حديث أو حوار  عادي بني طرفني، ولكنها هتدف إىل حتقيق هدف معني  يرتبط  -
 لة أو الظاهرة حمل الدراسة.بطبيعة املشك

 :2شروط املقابلة -1

 ضبط وحتديد موضوع وهدف املقابلة. -

 وهدف البحث. مبوضوع إعالم املبحوث -

 وضوح كتابة ولغة ومفاهيم وحماور املقابلة. -
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 ضرورة مراعاة الظرف املكاين والزماين املناسب للمقابلة. -

 مرونة وفهم أسلوب احلوار يف املقابلة. -

 ركيزه يف احلوار.انتباه الباحث وت -

 ضرورة متكن الباحث من موضوع حبثه ومن حماور املقابلة. -

 فطنة الباحث لعدم احراج املبحوث. -

 تسجيل اجاابت املبحوث. -

 تنظيم وتنسيق وترتيب حماور املقابلة. -

مراعاة املنطق البنائي والوظيفي حملاور املقابلة : على أن تكون حماور املقابلة مصممة ومتماسكة وهلا  -
 ظائف يف خدمة هدف البحث.و 

 ناوين تبعا خلطة وفرضيات البحث.تكون حماور املقابلة مقسمة حتت ع حماور املقابلة :

 : 1أنواع املقابلة -2
 وفيها يضع الباحث أسئلة كل حمور يف املقابلة.املقابلة املقننة : -أ

ولكن فقط حيدد حماور احلديث عن وفيها ال يضع الباحث أسئلة احملاور، إذ ال حيدد احلديث املقابلة غري مقننة : -ب
 املوضوع.

وخيضع اختيار املقابلة املقننة أو غري املقننة إىل طبيعة املوضوع، فهناك املوضوع احملدد وغري املتشعب الذي يستطيع 
ي ال الباحث فهم مجيع أبعاده، وابلتايل حصرها يف أسئلة وعليه فهو حباجة إىل املقابلة املقننة، ولكن هناك املوضوع الذ

 يستطيع الباحث حصر أبعاده وذلك يرتك احلديث مفتوحا، وابلتايل فهو حباجة إىل مقابلة غري مقننة.

 : 2طرق املقابلة -3
: وفيها جيري الباحث مقابلته مع املبحوثني عن طريق اهلاتف أو االتصال عرب الشبكة  املقابلة غري املباشرة -أ

 االعالمية )االنرتنت( أو عن طريق التلفزة.
 .حوث مباشرة، ويتم احلوار املباشر: وفيها يلتقي الباحث مع املب قابلة املباشرةامل -ب
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 : 1تقييم املقابلة -4

 جيابيات املقابلة ما أييت :إللبحث ابملقابلة إجيابيات وسلبيات، ومن 

 يصلح البحث ابملقابلة يف مجع البياانت واملعلومات اليت يصعب أو يستحيل مجعها أبدوات البحث األخرى. -

 ن املقابلة تتميز ابلدقة يف اختبار وتقييم وتقومي ومعاجلة املشاكل واإلشكاليات اإلنسانية.أ -

بياانت املقابلة تكون أكثر وضوحا لكون الباحث يقابل املبحوث ويدور احلديث يف صيغة حماور البحث مما يسمح  -
 للباحث إعادة طرح األسئلة بعدة طرق ومناقشتها.

 وتوسيعها مع املبحوث، لكون الباحث حاضر مع املبحوث سهولة حصر وترتيب إجاابت  -

 يستفيد الباحث من املقابلة يف احلصول على معلومات إضافية ختدم حبثه من خالل حواره مع املبحوثني. -

 ضرورة استخدام املقابلة يف بعض احلاالت، كأن تكون عينة البحث من األميني أو من صغار السن. -
 نلخص بعضها كما أييت : :أما خبصوص سلبيات املقابلة 

 كون مصدر صدق معلومات وبياانت املقابلة مرتبط برغبة املبحوث يف التعاون مع الباحث وموضوع البحث. -

 قد يصعب مقابلة عدد كبري من املبحوثني، لكون عملية املقابلة تستغرق وقتا طويال. -

والنفسية للباحث واملبحوث، مما يؤثر ذلك على طبيعة كون البحث ابملقابلة مرتبط ارتباطا وثيقا ابحلالة االجتماعية  -
 املعلومات والبياانت اجملمعة.

 قد يقتضي البحث ابملقابلة ابحثني مساعدين مدربني، وقد ال يكونوا متمكنني من منهجية البحث ابملقابلة. -

 قد يصعب التقدير الكمي لبعض اجاابت املبحوثني، وخباصة االجاابت املفتوحة. -

اليت قد يتعرض هلا الباحث يف تسجيل املعلومات والبياانت  ، واألخطاءجيل قد يقع الباحث يف األخطاءصعوبة التس -
 أثناء املقابلة، ومن أخطاء التسجيل اليت قد يقع فيها الباحث ما أييت:

 رف.قد ينسى الباحث أو يغفل عن عوامل ضرورية والتقليل من أمهيتها أثناء املقابلة وهذا ما يسمى خبطأ التع 
قد يبالغ الباحث يف بعض وجهات النظر لدى املبحوثني اجتاه بعض حماور املقابلة، مما يؤثر سلبا على صدق  

 وثبات معلومات وبياانت املقابلة، ويسمى هذا اخلطأ خبطأ اإلضافة.
 قد ال يتذكر الباحث ما قاله بعض املبحوثني خبصوص بعض حماور املقابلة. 
 ائع إجاابت املبحوثني.قد يصعب على الباحث تتبع وق 
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قد يصعب على الباحث ربط العالقات السببية السليمة بني احلقائق، وابلتايل فقد يغري يف املادة العلمية اجملمعة  
 عن طريق املقابلة، وهذا ما يسمى خبطأ التغيري.

III. : املالحظة 
 تعريفها : -1

حالته الطبيعية بناءا على خطة اجرائية منظمة إن املالحظة امليدانية تقوم على مالحظة سلوك أفراد اجلمهور يف 
 ترتبط أبهداف الدراسة.

هناك العديد من التعاريف للمالحظة، ورغم اختالف البعض عن اآلخر، غري أن مجيعها يشرتك يف عناصر 
 املالحظة العلمية وتصب يف مفهوم واحد للمالحظة العلمية للظواهر، ونلخص بعضها كما أييت: 

ا املشاهدة الدقيقة واملنظمة واهلادفة لظاهرة ما، مع االستعانة ابستخدام االدوات العلمية اليت البعض عرفها أبهن
 .1ختدم املالحظة العلمية لظاهرة ما

" أبهنا : عملية املشاهدة واالنتباه الذهين اإلرادي، واملوجه حنو مجع املعلومات املتعلقة  دوكاتليكما عرفها " 
 .2مبوضوع حبث حمدد ومضبوط األبعاد واألهداف

شرة املوجهة واملضبوطة واحملددة وبناءا على هذه التعاريف ميكن القول أن: املالحظة تعين تلك املشاهدة املبا
رجعي نظري وبناء منهجي ميداين لإلحاطة مبوضوع البحث، وعن طريق هذه املشاهدة تتم ألهداف واحملكومة إبطار ما

 عملية مجع املعلومات والبياانت العلمية لتزويد واثراء موضوع البحث مبادة عليمة ختدم البحث.

 شروط املالحظة : -2

 : 3يشرتط يف املالحظة العلمية عدة شروط منها

 ة.أن تكون منظمة وحمددة ومضبوطة بدق -

 أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا مبوضوع البحث. -

 أن تكون موضوعية وبعيدة عن الذاتية والتحيز. -

                                                             
 .259غريب سيد أحمد: المرجع السابق، ص  -1

2 -Deketele, J.M: observer pour éduquer, peter long, Berne, sons citr pays d'edihon, 1990, p. 27. 
 .259رشيد زرواتي: المرجع السابق، ص  -3



 أن تكون دقيقة يف مجع املعلومات والبياانت كما وكيفا. -

 أن يكون املالحظ مدراب وعارفا ومتمكنا من املالحظة، كأداة جلمع املعلومات والبياانت. -

 ة النسيان.أن يسجل الباحث مالحظته بسرعة، خيف -
 خطوات املالحظة : -3

 : 1تتلخص خطوات املالحظة فيما يلي

 حماور املالحظة.و حتديد بدقة موضوع  -

 عليها املالحظة. ىحتديد وضبط الفرد أو اجلماعة أو العينة اليت جتر  -

ضبط طريقة التسجيل، كأن يكون التسجيل مع بداية املالحظة أو احلديث مع املبحوث أو بعد االنتهاء من  -

 املالحظة، وقد تكون بعلم املبحوث أو بغري علمه.

 وذلك مبقارنة مالحظته مبالحظات غريه يف املوضوع. ،التأكد من صدق ما يالحظ الباحث -
 :2تتلخص أنواع املالحظة كما أييت أنواع املالحظة : -4
 : 3أنواع املالحظة من حيث طبيعتها -أ

واهر ظوهي اليت حتتوي على صيغة بسيطة من املالحظة وفيها يالحظ الباحث ال املالحظة البسيطة : -
والوقائع كما جتري تلقائيا يف ظروفها الطبيعية دون تسليط عليها بعض الضبط والشروط العلمية، وغالبا ما يستخدم هذا 

 النوع يف البحوث االستطالعية االستكشافية.

مية اليت جتري يف ظروف أعد هلا، وهي حمددة ومضبوطة مبحاور وهي املشاهدة العل املالحظة املنظمة : -
علمية دقيقة وغالبا ما تستخدم املالحظة املنظمة يف البحوث الفردية أو عينات متثل جمتمع الدراسة، وتكون حبوث وصفية 

 أو تشخيصية للحاالت املطلوب دراستها.
 :أنواع املالحظة من حيث القائمني عليها )املمارسني هلا (  -ب

 وهي اليت يقوم هبا شخص واحد. املالحظة الفردية : -

 وهي اليت يقوم هبا أكثر من شخص. املالحظة اجلماعية : -
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 أنواع املالحظة من حيث جمال البحث : -ج
وتشتمل املالحظة يف العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية السلوكية الفردية واجلماعية املالحظة يف الطبيعة:  -
 .واجملتمعية

 وهي اليت تصاحب مالحظة التجارب واختبار فرضيات البحث. يف املخرب: املالحظة -

 ويلجأ إليها األطباء وأخصائيو علم النفس واملربون. املالحظة يف العيادة: -

 : 1أنواع املالحظة من حيث دور الباحث فيها -د

وفيها يشارك الباحث حياة جمتمع البحث، وعادة ما يعيش الباحث مع جمتمع  املالحظة ابملشاركة: -
 الدراسة ويشاركهم يف نشاطاهتم.

ويف هذا النوع من املالحظة قد يفصح الباحث للمبوحثني عن دوره كمالحظ، ويتطلب ذلك كسب ثقة املبحوثني  
" ابملالحظة ادوارد ليندماناملالحظة أمساه "كما قد ال يفصح الباحث للمبحوثني عن دوره كمالحظ، وهذا النوع من 

ابملشاركة املستمرة، وفيها جيب أن ال يعرف املبحوثني أهنم موضوع املالحظة ويف ذلك يتوجب على الباحث اإلملام بلغة 
 هداف عينة البحث.أو  اتواجتاه

تمع البحث، وفيها يقوم الباحث ابملالحظة دون أن يشارك حياة ونشاط جم املالحظة بدون مشاركة : -
وسلوكات جمتمع البحث طبيعية ومن غري اتأن تتم نشاط إىل وجتري املالحظة دون علم اجملتمع موضوع املالحظة، مما يؤدي

 تكلف يف اآلراء واألفعال.
 تقييم املالحظة : -5

 : 2فنلخصها كما أييتجيابيات جيابيات وسلبيات، فأما خبصوص اإلإللبحث ابملالحظة 

السلوك الفعلي الذي ال ميكن اخضاعه للوصف الكمي مثل ردود األفعال غري اللفظية اليت  أهنا تصلح يف مراقبة -
يظهرها املشرتون للصحف عند قراءاهتم لعناوين الصفحات األوىل للجرائد، أو مالحظة أو التعرض للصور والرسوم يف 

 الصحف.
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بعد ذلك على االستجابة إىل أدوات عد يف دعم الثقة عند األفراد واجلماعات، حيث تساعدهم هذه الثقة تسا -
 مجع املعلومات األخرى كاالستقصاء واملقابلة .

إذا مل حتتاج الدراسة إىل عدد كبري من املبحوثني، فإن املالحظة ال تعترب مكلفة، ألهنا ال حتتاج إال أدوات بسيطة  -
 لتسجيل املعلومات.

ية، اليت تسمح للباحث عن التعرف على كل املتغريات إهنا توفر مالحظة املواقف يف ظروفها الطبيعية أو التلقائ -
 اجملهولة.

 التسجيل يف املالحظة يكون دقيقا إبجرائه أثناء فرتة املالحظة. -

 :1أما خبصوص سلبيات املالحظة فنورد بعضها كما أييت

 قد يغري بعض املبحوثني آرائهم وسلوكهم عندما يشعروا أبهنم حتت املالحظة. -

 ويكون الباحث عاجز عن ذلك. ،وقتا طويال وجهدا وأمواال كبرية من الباحثقد تستغرق املالحظة  -

 .2قد يتأثر الباحث ابلذاتية أو التحيز بسبب تعامله مع املبحوثني -

املواضيع،  ضل أسلوب ضروري يف مجع البياانت واملعلومات لبعظولكن ابلرغم من بعض السلبيات إال أهنا ت
ليت ال يستطيع الباحث احلصول عليها كأسلوب االستمارة أو املقابلة أو أداة أخرى من وخاصة مجع املعلومات والبياانت ا

 األدوات البحثية.
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